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2019.01.28 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  -  ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   -  එස්.ඩී. මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  පේ.ඒ විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

8. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

9. ගරු කාරක සභික   -  ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා 

10. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

11. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  එස්. චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

2. ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර  -  පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය 

3. වැඩ අධිකාරි   -  ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරි - කහපහේන -  ජී.චමරි ෙේමලතා මිය 

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුේක  -  ඩී.සී.පජ්. අමරසිංහ මිය. 

7. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

8. සංවර්ධන නිලධාරි    -  ඩී.ජී. ඉෂානි කමලිකා මිය 

9. තාේෂණ නිලධාරී -  ොදුේක - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

10. තාේෂණ නිලධාරි -පකොස්ගම -  ඩබ්.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය 

11. තාේෂණ නිලධාරී - හංවැල්ල - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

12. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 

13. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

14. ආදායේ ෙරීේෂක - ොදුේක - වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා මයා 

15. ආදායේ ෙරිොලක - පකොස්ගම - එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා 

16. ආදායේ ෙරිොලක -කහපහේන - ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති මයා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා විසින් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව සඳහා ෙැමිණ සිටි සියළුපදනා සාදරපයන්  



2 
 

 පිළිගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

01. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. ොදුේක, ගලපගදර, 401/ඒ හි ෙදිංචි ටී.එල්.එේ. රිේසාන් මහතා විසින් “තැන්ෙත් මුදල ආෙසු 

ලබාගැනීමට” යන හිසින් යුතුව 2019.01.21 දිනැතිව2018 වර්ෂපේ මාස හතරක කාලයේ ොදුේක 

එළුකුකුල් මස් කඩය පටන්ඩර් ලබාපගන ෙවත්වාපගන ගිය අතර මාස 2/5 ක ෙමණ කාලයේ කුලිය ? 

පගවීමට පනොහැකි වූ බවත්, සභාව සතුව තැබූ තැන්ෙත් මුදපල් රිසිට්ෙත ද අස්ථානගත වී ඇති බැවින් 

අයවිය යුතු හිඟ මුදල් අයකරපගන ඉතිරි මුදල ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් දිවුරුේ ප්රකාශයේද සමඟ  

පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූකාරක සභාව, අගරු පචේෙපතහි සඳහන් මුදල සේපූර්ණපයන් 

පගවා නිරවුල් කරන පලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. “අනවසරපයන් සවිකරනු ලබන වීථි ෙහන් සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

විසින් 2019.01.03 දිනැතිව ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලපේ අවසරයකින් 

පතොරව වීථි ෙහන් සවිකරපගන යාපමන්, එම විදුලි රැහැන් මාර්ග වලින් ලංවිම ොරිපභෝගිකයාට 

ලබාපදනු ලබන විදුලි පසේවාව ප්රමිතිපයන් පතොරවීම හා තරාෙැවි වලින් නියමිත ෙරිදි විදුලිය සැෙයීමට 

පනොහැකි තත්වයේ උේගතවන බවත් විථි ෙහන් සවිකිරීපේදී අඩුසැර විදුලි රැහැන්වල එම ධාරාවන් හා 

පවෝල්ටීයතාවයන් සේබන්ධපයන් තාේෂණික වාර්තාවේ ලබාගැනීපමන් ෙසු ලංවිම අනුමැතිය යටපත් 

වීථි ෙහන් සවිකරන පලස දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

විදුලි රැහැන්වල එම ධාරාවන් හා පවෝල්ටීයතාවය පිළිබඳව තාේෂණික වාර්තාවේ ලබාපදන පලස හා 

එම රැහැන්වල සවිකළ හැකි ස්ථාෙන ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාවේ ලබාපදන පලස ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය පවත දන්වා යැවිම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “වරිෙනේ අයකිරීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව පකොස්ගම, සාලාව, අත්කේ නිවාස, අංක 27/බී හි 

ෙදිංචි එන්.ඒ. පවෝල්ටර් මහතා විසින් 2019.01.08 දිනැතිව සාලාව යුධ අවිගබඩාව පුපුරා යාපමන් 

පූර්ණ හානියට ලේව නිවැරදි තේපසේරුවේ සිදුකර වන්දි මුදලේ ලබාපනොදීම පහේතුපවන් 

අවිස්සාපේල්ල දිසා අධිකරණපේ නඩුවේ ෙවරා වන්දි ලබාපනොපගන නිවස තනා ගැනීමට පනොහැකිව 

තවම අවධානේ නිවසක ෙදිංචි සිටින බැවින් නිවැරදි හා සාධාරණ වන්දියේ ලබාපගන නිවස සුදුසු 

මට්ටමකට සකස් කරගන්නා පතේ ප්රාපේශීය සභාව මඟින් අයකරන වරිෙනේ සේබන්ධපයන් 

සහනදායී විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන සූරියආරච්චි 

මැතිතුමා මඟින් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

ආදායේ ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ කාර්යභාර නිලධාරී විසින් “සුළු මුදල් අත්තිකාරේ 

මුදල වැඩිකර ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ එදිපනදා සුළු වියදේ සඳහා ලබාදී 

තිබූ රු. 1000/- අත්තිකාරේ මුදල වියදේ දැරීමට ප්රමාණවත් පනොවන බැවින් (වරකට වියදේ දැරිය 

හැේපේ රු. 100/-කි.) එම අත්තිකාරේ මුදල රු. 5000/- දේවා වැඩිකර පදන පලසත්, වරකට වියදේ 
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දැරිය හැකි මුදල රු. 500/- දේවා වැඩිකර පදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, ප්රධාන කාර්යාලය හා උෙ කාර්යාල 04 සඳහා සුළු මුදල් අග්රිමය රු. 10,000/- දේවා 

වැඩිකිරීමටත් වරකට වියදේ දැරිය හැකි මුදල රු. 1000/- දේවා වැඩිකිරීම සේබන්ධපයන් ඉදිරි මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. “ෙළාත් ොලන ආයතනවල මහජන නිපයෝජිතවරුන් සඳහා වන ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ඩිප්පලෝමා 

ොඨමාලාව - 2019 අධයයන වර්ෂය අයදුේෙත් කැඳවීම.” යන හිසින් යුතුව ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී 

ලංකා ආයතනය විසින් 2018.12.17 දිනැතිව ෙළාත් ොලන ආයතනවල මහජන නිපයෝජිතවරුන්ට 

ෙළාත් ොලන විෂය ේපෂේත්රය පිළිබඳව විධිමත් හා පුළුල් අවපබෝධයේ ලබාදීම අරමුණු කරගනිමින් 

ෙවත්වනු ලබන ොඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා මහජන නිපයෝජිතවරුන් පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ොඨමාලාවට සහභාගීවීමට ඉල්ලා ඇති ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. අයි. එස්. ෙේමසීලි මැතිතුමිය, ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි 

අල්පේදා මැතිතුමිය, ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එස්.එස්. පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය හා ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා සඳහා රු. 240,000.00 ොඨමාලා ගාස්තු පගවීමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

6. “2018 එළු කුකුල් මස් කඩපේ ඇෙ මුදල් සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව ොදුේක, ජයන්ති මාවත, 

අංක 329/සී හි ෙදිංචි අජිත් චන්දන අමරතුංග මහතා විසින් ඔහු නමින් ෙැවති එළු කුකුළ් මස් කඩපේ 

ඇෙ මුදල් ගැනීපේදී එම මුදලින් රුපියල් ෙනස්ෙන්දහස (රු. 55,000/-) ක මුදලේ රඳවාගත් බවට 

ලිඛිත ලියවිල්ලේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම 

ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව අජිත් චන්දන අමරතුංග මහතා පවත දන්වා යැවීමට හා රඳවා තබාගත් 

මුදල ඔහු පවත නිදහස් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

7. හංවැල්ල, ජාතික ඉතිරිකිරීපේ බැංකුපේ කළමනාකරු විසින් “හංවැල්ල ශාඛා පගොඩනැගිල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ කාලය දිගුකර ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.07 දිනැතිව ජාතික ඉතිරිකිරීපේ බැංකුව 

හංවැල්ල ශාඛාව ෙවත්වාපගන යනු ලබන පගොඩනැගිල්පල් කුලී ගිවිසුම 2019 පෙබරවාරි මස 04 දින 

අවසන් වීමට නියමිතව ඇති අතර එම කුලී ගිවිසුම නැවත වරේ ඉදිරියට මාස 08 ක ෙමණ කාලයේ 

සඳහා පමම පගොඩනැගිල්පලහිම ශාඛාව ෙවත්වාපගන යාමට අවශය අනුමැතිය ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, හංවැල්ල ජාතික ඉතිරි කිරීපේ බැංකු ශාඛා 

පගොඩනැගිල්ල සඳහා ගිවිසුේ කාලය මාස 03 ක කාලයේ දේවා දීර්ඝ කිරීමටතීරණය කරන ලදි. 

 

8. ොදුේක හා හංවැල්ල ගව මස් කඩයට රාත්රිපේ පහොර හරේ මැරීම සේබන්ධපයන්” යන හිසින් යුතුව 

2018.12.21 දිනැතිව ොදුේක, වවුල්කැපල්, අංක 188 හි ෙදිංචි ජී.එච්. චන්ද්රපසේන මහතා විසින් 

හංවැල්ල හා ොදුේක ගවමස් පවළඳ සැලට නීතිවිපරෝධී පලස රාත්රී කාලපේ නිදැල්පල් හැසිපරන එළ 

ගවයන් හා නිපවස්වල ඇති කරන ගවයන්ද පසොරකේ කර ොදුේක ගව මස් කපේ අයිතිකරු වන 

හිමාස් සහ හංවැල්පල් අයිතිකරු පමොහමේ ඉේරාන් හා ඔහුපේ පගෝලයන් ෙැසට්ා පහෝ තේබි යන නේ 

වලින් හැඳින්පවන පුේගලයන් විසින් වවුල් කැපල් හා පත් වත්ත ගේමානවල නීතිවිපරෝධී 



4 
 

ගවඝාතකාගාරයේ ෙවත්වාපගන යන බැවින් පේ පිළිබඳව හැකි ඉේමණින් පියවරේ ගන්නා පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,  පේ සේබන්ධපයන් ආදායේ ෙරිොලක 

මහතාපගන් වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

9. “තුන්නාන ආදාහනාගාරය සඳහා ආරේෂක පසේවා සැෙයීම සඳහා වූ ගිවිසුම.” යන හිසින් යුතුව 

පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය විසින් 2018.01.21 දිනැතිව තුන්නාන සුසාන භූමිය සඳහා රාත්රී කාලයට 

එේ ආරේෂක නිළධාරිපයකු පයදවීමට කර ඇති පයෝජනාවට එකඟ විය පනොහැකි බවත් ඊට පහේතු 

දේවමින් ප්රාපේශීය සභාපවන් රාත්රියට අමතර මුරකරුපවකු පහෝ ලබාපනොපදන්පන් නේ ආරේෂක 

නිලධාරීන් පදපදපනකු පයදවීමට අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවපේ ආරේෂක නිළධාරියාට අමතරව 

රාත්රී කාලපේ පසේවය කිරීම සඳහා සභා පසේවකපයකු පයදීමට තීරණය කළ අතර ඒ බව පවස්පප්රෝ 

ආරේෂක පසේවය පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ොදුේක පෙොලිස් ස්ථානය විසින් “තේපසේරු වාර්තාවේ ලබාගැනීම සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.12 දිනැතිව ොදුේක නගරපේ සවිකරන ලද ගෑස් ෙහන සහිත ෙහන් කණුපවහි 2019.01.12 

දින ෙැය 0010 ට ෙමණ අංක WP LD 3651දරණ පලොරි රථය ගැටී සිදුවූ අනතුරින් කණුවට සිදුවූ 

අලාභයට අදාලව තේපසේරු වාර්තාවේ ලබාපදන පලස කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව යථා ෙරිදි 

අළුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් 105,000.00 ක මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇති අතර 

පුරාවිදයා පදොර්තපේන්තුපවන් නිර්පේශ ලබාපගන ගෑස් ෙහන සහිත ෙහන් කණුපවහි අළුත්වැඩියා 

කටයුතු ඉටුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. හංවැල්ල, සීමාසහිත නැපගනහිර පහේවාගේ පකෝරලපේ විවිධ පසේවා සමුෙකාර සමිතිය විසින් “2019 

වර්ෂය පවනුපවන් ඇණවුේ මත ඉන්ධන ණයට නිකුත් කිරීම සඳහා ඇෙ තැන්ෙත් මුදල් ලබාගැනීම.” 

යන හිසින් යුතුව 2019.01.08 දිනැතිව පමම සමිතිය යටපත් ොලනය වන ොදුේක හා ෙහත්ගම 

ඉන්ධනහල් පවනුපවන් IOC සමාගපමන් ඉන්ධන බැංකු අණකර මඟින් ලබාගන්නා බැවින් දැනට 

ෙවතින මූලය අර්බුදය හමුපේ අත්පිට මුදලට ලබාගන්නා ඉන්ධන ණයට නිකුත් කිරීම හා ණය ආෙසු 

පගවීේ ප්රමාද කිරීේ තුළ සමිතියට අධිකතර මූලය වැයේ දැරීමට සිදුවීපමන් ආයතනපේ ෙරිොලන 

කටයුතු ෙවත්වා ගැනීම අෙහසු වීම මත 2019 වර්ෂපේදී තැන්ෙත් කළයුතු ඇෙ මුදල රු. 800,000/- 

දේවා වැඩිකිරීමට තීරණය කර ඇති බවත්, එම තැන්ෙත් මුදල කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කරන 

පලසත්, ඇෙ තැන්ෙත් පනොමැතිව ඉන්ධන නිකුත් කළ පනොහැකි බවත් දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, දැනට හංවැල්ල සීමාසහිත නැපගනහිර පහේවාගේ පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය ෙත්ව ඇති මූලය අර්බුදය පහේතුපවන් අදාල ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බැවින්, 

හංවැල්ල S.A.D.C. සමන්ත මහතාපේ ඉන්ධන පිරවුේහපලන් සහ ොදුේක J.J. ඩයස් ඉන්ධන 

පිරවුේ හලින් සභාවට අවශය ඉන්ධන ලබාගැනීම සේබන්ධපයන් විමසා  බැලීමට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි.  

 

12. ොදුේක, අරුේවත්ත වත්ත, අංක 488/ඒ හි ෙදිංචි ඒ.එේ.ඒ. පමොපහොමේ මහතා විසින් “ොදුේක එළු 

කුකුල් මස් කඩය සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.16 දිනැතිව ොදුේක එළු කුකුල් මස් 
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කඩය 2019 වසර සඳහා පේ වනවිට කිහිෙ වතාවේම පටන්ඩර් කළ ද පේ පවන පතේ කිසිඳු 

පටන්ඩර්කරුපවකු ඉදිරිෙත් වී පනොමැති බැවින් දිනකට රු. 1300/- බැගින් බදු මුදලකට ලබාපදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පෙරදී පටන්ඩර් කළ 

මුදල වන රු. 648,063.00 ක මුදලින් 10% ක මුදලේ අඩුකර රු. 587,675.00 ක මුදලකට නැවත 

පටන්ඩර් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් විදුලි බිල්ෙත සේබන්ධවයි. ගිණුේ අංක 4604322600 - සභාෙති, 

ප්රජා ශාලාව, තුන්නාන, කූඩළුවිල, හංවැල්ල.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.03 දිනැතිව ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය විසින් සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව හංවැල්ල නමින් ෙැවති 4604322600 දරණ 

ගිණුපේ රු. 8,675.43 ක හිඟ මුදල පමම ලිපිය ලැබී දින 14 ේ ඇතළත පගවීමට කටයුතු කරන 

පලසත් එපසේ පගවීම පනොකරන්පන් නේ ගිණුේ අංක 4606088206  දරණ සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව, හංවැල්ල යන විදුලි ගිණුමට අවසන් කරන ලද 4604322600 දරණ ගිණුපේ ෙවතින රු. 

8,675.43 ක හිඟ මුදල හර කරන බව දේවමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් අවසන් කරන ලද 4604322600 දරණ විදුලි ගිණුපේ ෙවතිනරු. 8,675.43 ක හිඟ මුදල 

සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, හංවැල්ල නමින් ෙවතින 4606088206 දරණ නව ගිණුමට මාරු 

කළ ෙසු පගවීමට කාරක සභාව ගත් තීරණය විදුලිබල මණ්ඩලය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා විසින් “ප්රාපේශීය සභාව සතු බිේ කඩ 

සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.20 දිනැතිව ෙහල ොදුේක ග්රාම නිළධාරී වසම තුළ පෙොදු 

කටයුතු සඳහා ප්රපයෝජනයට ගැනීමට භූමියක ඉදිකළ ප්රජා ශාලාවේ පනොමැති වීම ප්රධාන ගැටළුවේ 

ෙවතින බැවින් ොදුේක ක්රීඩාංගන මාවපත් ප්රධාන මාර්ගපේ ෙළමු වංගුව අසල ෙවතින සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව සතු බිේ කඩ තුළ ප්රජා ශාලාවේ ඉදිකර පදන පලස ඉල්ලමින් ොදුේක, පෙොල්වත්ත, 

ක්රීඩාංගන මාවපත් පිහිටි එේසත් අපනයෝනයාධාර සමිතිපේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ හා දළ 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් කාර්යාලය (පකො.දි.) විසින් අංක 

ACLG/CO/03/13/2019යටපත් 2019.01.11 දිනැතිව “පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ගාේන්හි වාපයෝ 

ප්රසංගය සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2018.10.26 දින ෙැවති මුදල් හා ෙත්රිෙත්ති සැකසීපේ කාරක 

සභාපේ තීරණ අංක 01 – (03) යටපත් ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් කාර්යාලය පවත 

2018.11.26 දින දී යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු පලස පකොන්පේසි ප්රකාරව කටයුතු කර පනොමැති බැවින් 

එම මුදල නැවතත් සී ලෑන්ේ පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගමට නිදහස් කළ පනොහැකි බව 

දේවමින්පයොමුකරන ලද ලිපිය ප්රකාර විපනෝද බේපදන් නිදහස් කළ පනොහැකි බව පකොස්ගම මහා 

විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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16. “තුන්නාන වැඩිහිටි නිවාස මාර්ගපේ තුන්මන් හංදිපේ ප්රාපේශීය සභාව සතු මාර්ග රේෂිතය බුදුපගය 

සඳහා විදුලිය ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, තුන්නාන, කූඩළුවිල පිහිටි මමත්රී වැඩිහිටි 

සමිතිය විසින් 2019.01.21 දිනැතිව එම සමිතිය විසින් කූඩළුවිල ග්රාමපසේවා වසපේ ෙදිංචිකරුවන් 

එකතුවී සාදා නිම කර ඇති බුදුපගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මාර්ග රේෂිතපේ පකොටසේ බැවින් 

මාර්ගයට කිසිඳු අවහිරයේ පනොෙවතින පමම බුදුපගය සඳහා විදුලි සැෙයුම ලබාගැනීමට විදුලි අධිකාරී 

පවත ලිපියේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය හා එම ලිපිය සමඟ අමුණා ඇති බුදු 

මැදුර සඳහා මාසික විදුලි බිල්ෙත් සමිතිය මඟින් පගවීමට කටයුතු කරන බව දැේපවන ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන ඉදිරි කටයුතු කිරීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර සංවර්ධන නිළධාරී විසින් “කළුඅේගල, සුදුවැල්ල වින්පසෆ් පෙර 

ොසපල් ෙරිොලන කටයුතු සඳහා අවපබෝධතා ගිවිසුම සකස් කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.10 

දින මහ සභාපේ 05 – (17) දරණ සභා තීරණය ෙරිදි කළුඅේගල, සුදුවැල්ල මහපබෝධි 

විහාරාධිෙතිත්වය දරණ පකොරියාපේ ප්රධාන සංඝනායක ශ්රී ධේමානන්ද ධේමිස්සර වංශාලංකාරවිශ්ව 

කීර්ති ශ්රී ෙණ්ඩිත ආචාර්ය පවලන්හින්පන් වාචීස්වර ස්වාමීන් වහන්පසේ විසින් විහාරස්ථානයට යාබදව, 

විහාරස්ථානයට අයත් භූමියක ෙවත්වාපගන යනු ලබන වින්පසෆ් පෙර ොසපල් ෙරිොලන කටයුතු 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සඳහා සකස් කර ඇති අවපබෝධතා ගිවිසුම සේබන්ධපයන් ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා සහ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද 

චන්ද්රසිරි මැතිතුමා ඔවුන්පේ විපරෝධය දේවන ලද අතර දැනට අනුමත පෙර ොසල් ගුරු වයාෙෘතිය 

යටපත් ගුරුවරියන් පයදවීමට යටත්ව සකස ් කර ඇති අවපබෝධතා ගිවිසුම අනුමත කිරීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

18. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර නිලධාරී විසින් 2019.01.24 දින සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 

ෙැවති කාර්මික පසේවා කාරක සභාපේදී සාකච්ඡා සටහන් යටපත් ගරු සභාෙතිතුමා විසින් ප්රකාශ කරන 

ලද මාර්ගයන්හි අනාරේෂිත ස්ථාන සඳහා කණ්නාඩි සහ කලර් ලයිට් සවිකිරීම සේබන්ධව පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කර ඉදිරිෙත් කරන පලස වැඩ 

අධිකාරීතුමිය පවත දැන්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. කඩුපගොඩ ොර, “වරිෙනේ අංක 4/1 දරණ ඉඩම විකිණීම සේබන්ධපයන්” 2018.12.04 දිනැතිව 

ජාඇල, පකොටුපගොඩ, මිපල්නියේ සිටි, පියවර II, විලා 13 හි ෙදිංචි ආර්.එේ. ලැනපරෝල් මිය විසින් 

ඇයට අයත් ඉහත ලිපිනපේ පිහිටි අේකර 1 රූේ 03 ෙර්. 08.00 ේ විශාල ඉඩම සභාවට විකිණීමට 

කැමැත්ත ෙලකර ඇති බැවින් එම ඉඩම රජපේ තේපසේරුව මත සභාවට මිලදී ගැනීම සඳහා සභා 

පයෝජනාවේ ඉදිරි මහ සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

20. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ආදායේ ෙරීේෂක මහතා විසින් “වරිෙනේ බදු පගවීම ෙැහැර හරින්නන්පේ 

පේෙල තහනමට ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.28 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල සීමාව 
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තුළ වරිෙනේ බදු පගවීම දිගින් දිගට ෙැහැර හරින්නන්පේ පේෙල තහනමට ගැනීපේදී ෙදිංචිකරුවන් 

පනොසිටීම හා ප්රශ්නකාරී වාතාවරණයන් ඇතිවීම පහේතුපවන් හිඟ වරිෙනේ බදු පගවන පලස දන්වා එම 

පේෙලවල දැන්වීේ ප්රදර්ශනය කළ අතර එහිදී ද එය ෙැහැර හරිමින් කටයුතු කළ පේෙල හිමියන්ට 

එපරහිව ප්රාපේශීය සභා ෙනපත් 166 වන වගන්තිය ප්රකාරව නීතිමය කටයුතු සිදුකර හිඟ වරිෙනේ බදු 

අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, හිඟ වරිෙනේ පනොපගවූ පේෙල සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය සභා ෙනපත් 166 

වගන්තිය ප්රකාරව නීතිමය කටයුතු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

21. ොදුේක, ගලපගදර, පකොටුපගොඩැල්ල, අංක 367 හි ෙදිංචි එච්. චන්ද්රපසේන මහතා විසින් 2019.01.27 

දිනැතිව ගලපගදර දකුණ පකොටුපගොඩැල්ල ොපර් හල්කඳ ඕකන්ද නැමති ඉඩපේ ෙර්චස් 40 ේ වන 

ප්රාපේශීය සභාව සතු බිේ ප්රමාණය තුළ ප්රජාශාලාවේ ඉදිකර දීමට බස්නාහිර ෙළාත් සභා මන්ත්රී ෙළාත් 

සභාපේ සභානායක ගරු පහේටර් පබත්මපේ මැතිතුමා කැමැත්ත ෙල කර සිටින අතර ඒ සඳහා 

සභාපේ අවසරය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. 2018.12.31 දිනට ඉන්පවන්ට්රි භාණ්ඩ, ගබඩා පතොග භාණ්ඩ හා පෙොත් පතොග සමීේෂණ වාර්තා 

කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර එහි නිර්පේශ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ෙහත සඳහන් 

භාණ්ඩ පවන්පේසි මණ්ඩලය හා අෙහරණ මණ්ඩලය ෙත්කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

භාණ්ඩ පවන්පේසි මණ්ඩලය 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී - ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

2. වැඩ අධිකාරී - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

3. ආදායේ ෙරීේෂක - නලීන් විමලසිරි මයා 

4. කළමනාකරණ සහකාර - ඩී.ඩී.එන්.යූ. කුමාර මයා 

 

අෙහරණ මණ්ඩලය 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී - සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා 

2. පුස්තකාලයාධිෙති - එස්.එේ.රංජනී මිය 

3. සංවර්ධන සහකාර - දීො එදිරිසිංහ මිය 

 

02. (අ) ගරු සභාෙතිතුමා විසින් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 

කරන ලද පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (05) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කාරක සභාපේ 

ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සභාෙතිතුමාට පගවීේ කිරීමට ෙවරන ලද බලය අනුව සභාෙතිතුමා විසින් කරන ලද ෙහත 

උෙපල්ඛනපේ විස්තර කරන්නට පයදී ඇති පගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති පගවීේ ලබන්නා පවත ඊට ඉදිරිපේ දේවා ඇති 

මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  
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අනු 

අංක 

වවුචර් 

අංකය හා 

දිනය 

විස්තරය ලබන්නාපේ නම මුදල රු. 

01 14 

2019.01.0

7 

2019 ජනවාරි මාසයට පෙර ොසලන්හි දරුවන්ට 

වියළි ආහාර සඳහා ආහාර ද්රවය ොර්සල් 316 ේ 

ලබා ගැනීම. 

ලංකා සපතොස ලිමිටේ, 

හංවැල්ල. 

130,615.7

5 

02 3223 

2018.12.3

1 

සභාව සතු මාර්ග තලන යන්ත්ර අක්රීය වීම පහේතුපවන් 

කුලි ෙදනම මත ලබාගත් වැකර් යන්ත්රයට දින 09  

ක කුලිය පගවීම 

රිපයෝ එන්ටර්ප්රයිසස්, 

හරස් ොර,හංවැල්ල 

13,500.00 

03 3252 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 13408 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2691 ෙරිදි ඇස්වත්ත ප්රපේශපේ ශ්රමදානය සඳහා 

ලබාගත් ගල් ෙස් කියුබ් 10 ේ පවනුපවන් 

මුදල්පගවීම 

එේ.ආර්.ආර්.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

45,000.00 

04 3254 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 13289 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2092 ෙරිදි හිඟුරල පටපරන්ස් පෙපර්රා මාවත 

සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 9,000.00 

05 3250 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 13279 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2511 ෙරිදි කහපහේන කඩුපගොඩ ොර මුල් පකොටස 

ප්රතිසංස්කරණය සඳහා වැලි කියුබ් 08 ේ ලබා 

ගැනීම. 

දීලක සප්ලයර්, 

මීරියගල්ල, 

ොදුේක. 

131,200.0

0 

06 3301 

2018.12.3

1 

ොදුේක, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලයන්හි ඇති 

පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් යන්ත්ර සඳහා 2018 

ඔේපතෝේබර් හා පනොවැේබර් මාස වලදී ලබාගත් 

ජල බඳුන් පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

පවෝටර් බ්රා ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

පසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේපප්, ොදුේක. 

3,150.00 

07 3306 

2018.12.3

1 

23623P අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.07.13 දින 

අධිකරණපේ පෙනී සිටීම පවනුපවන් නිතිඥ ගාස්තු 

පගවීම. 

නීතීඥ -  

චේො සී චන්ද්රදාස මිය 

සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල. 

2,000.00 

08 3296 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 11741, 13297 හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

ෙත්රිකා අංක 3746 ෙරිදි අළුතින් ස්ථාපිත වැඩ 

ඒකකයට අවශය ද්රවය හා පවල්ඩින් ඒකකයට 

අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම 

තිසර පෙඩින් එන්ටප්රයිසස් 

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

35,215.00 

09 3316 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 11898 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3748 ෙරිදි කහපහේන පුස්තකාලයට වාපන් පේසයේ 

ලබා ගැනීම 

සීගිරි සමෘේධි ස්ටිල් 

ෆර්නිචර් පුේගලික සමාගම, 

කුරුවිට, රත්නපුර. 

13,250.00 

10 3305 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 11937, 11938 හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

ෙත්රිකාඅංක 1976, 1978 ෙරිදි ොදුේක වැඩ 

ඒකකයට ABC කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම. 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම, ොදුේක 

22,500.00 

11 3309 

2018.12.3

1 

ඇණවුේ අංක 13412 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3742 ෙරිදි 250 පවොට් මර්කරි බල්බ් 50 ේ හා 250 

පවොට් මර්කරි පටෝච් 20 ේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේට්රිකල් 

පට්ේර්ස් 

පනො.890/20. විහාර 

හංදිය, 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය 

52,250.00 

12 76 

2019.01.2

1 

පිටුේපප් නිදහස් ආයුර්පේදයට ඖෂධ ඇණවුේ 

කිරීමට මුදල් ලබා දීම 

සභාෙති, 

ශ්රී ලංකා ආයුර්පේද ඖෂධ 

සංස්ථාව 

250,000.0

0 

13 82 

2019.01.2

1 

2019.01.10 දින සභාව ෙැවැත්පවන විටදි අවශය 

වුවපහොත් භාවිතය සඳහා ලබාගත් පජනපර්ටර් 

යන්ත්රයට පගවු කුලි මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්- පී.ජී.කසුන් තරංග 3,500.00 

14 136 

2019.01.2

5 

කහපහේන ළදරු ොසල් පගොඩනැගිල්පල් ඉදිරිෙස හා 

ෙැති බිත්ති මත චිත්ර ඇඳීපේ පසේවාව ලබා ගැනීම 

පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

පනතු ඇේවටයිසන්, 

ලූණුගම, ගේෙහ 

34,800.00 



9 
 

15 124 

2019.01.2

4 

2018.12.01 සිට 2018.12.31 දේවා කාලයට 

අදාළව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල, හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල ආශ්රිත ෙරිශ්රපේ ෙවිත්රතා 

හා සනීොරේෂක කටයුතු ෙවත්වාපගන යාම 

පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

සමීරා සිකියුරිටි සර්විසස්, 

පහෝකන්දර ොර, 

ෙන්නිපිටිය 

69,500.00 

16 125 

2019.01.2

4 

මාර්ග තලන මිලදී ගැනිමට පිරිවිතර සකසා ගැනීම 

පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

යාන්ත්රික ඉංජිපන්රු 

ෙලාත්බද මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය, ගේෙහ 

1,150.00 

17 123 

2019.01.2

4 

පඩංගු මර්ධන වයෙෘති පසේවකයින් සඳහා ප්රවාහන 

ෙහසුකේ සලසන වෑන් රථයට 2018.12.17 සිට 

2019.01.16 දේවා කාලයට අදාල මුදල් පගවීම 

ඩබ්ලිේ.ඩී. බුේධදාස මහතා 

අරලිය මාවත, 

පේරගල, ොදුේක 

74,320.00 

18 3311 

2018.12.3

1 

කහපහේන පෙරොසැලට, දප ෝර පුස්තකාලයට, 

කහපහේන මාතෘ සායනයට සිවිලින් ෆෑන් 08ේ ලබා 

ගැනීම 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල්, 

ෙළමු හරස් වීදිය, 

 පකොළ  11 

36,000.00 

19 137 

2019.01.2

5 

2019 ජනවාරි මාසයට අදාලව පෙර ොසල් දරුවන් 

21 පදපනකු සඳහා වියළි ආහාර ද්රවය ොර්සල් 21 ේ 

ලබා ගැනීම. 

ලංකා සපතොස ලිමිටේ, 

හංවැල්ල. 

8,733.75 

20 144 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු නිදහස් 

ෙැපේජපේ 2018 පදසැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

70,091.87 

21 145 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය ෙරීේෂක 

මහතා පවත ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 පදසැේබර් මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම  893.11 

22 146 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් පකටිෙණිවුඩ 

පසේවාව සදහා 2018 පදසැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම  

1,014.52 

23 148 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල්  අංක 4610217104 දරණ විදුලි 

සබඳතාවපේ  2018 පදසැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ  

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිණුම 

34,012.30 

24 148 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල්  අංක 4610217104 දරණ විදුලි 

සබඳතාවපේ 2019 ජනවාරි මස බිල්ෙත පගවීම 

මහජන බැංකුපේ  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

31,201.75 

25 143 

2019/01/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ  

2018 පදසැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී.  

6,923.41 

26 3198 

2018.12.3

1 

2018 වර්ෂපේ ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ 

සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ පියවීම.  

සභාෙති, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව  

 5,000.00 

27 3263 

2018.12.3

1 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මල් ෙැල සදහා පබපහත් වර්ග, 

ස්පප්රේ මැෂින් (කුඩා) 2019 ජනවාර් මස 01 දින පිරිත් 

පේශනය සඳහා අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම.  

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය  

 1,590.00 

28 38 

2019.01.1

1 

2019 වර්ෂපේ ප්රදාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ හා 

එදිපනදා අතයවශය ද්රවය ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

අත්තිකාරේ ලබා ගැනීම.    

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය  

  5,000.00 

29 86 

2019.01.2

6 

2019.01.10 දින මහ සභාව සඳහා සංග්රහ වියදේ 

පගවීම.  

දහවල් ආහාරය (මාළු)     - 95 x 180   – 17100/- 

දහවල් ආහාරය (එළවළු) – 5 x 120    –  600/- 

උදෑසන පරෝල්ස්             - 100 x 35    – 3500/- 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල  

ආදිතය පබ්කර්ස්  

පකොස්ගම  

21,200.00 

30 3072        හංවැල්ල උෙකාර්යාලපේ සැලසුේ නිලධාරී ගමන් සැලසුේ නිලධාරි 7,700.00 



10 
 

2018/12/27 වියදේ 2018 පනොවැේබර්/පදසැේබර් ඩබ්.ජී. චමිලා 

31 3066        

2018/12/27 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ කමිටු දීමනා සරප්-  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

22,750.00 

32 31        

2019/01/11 

ගමන් වියදේ පදසැේබර් මස රියදුරු 

රසික චන්දන 

1,050.00 

33 33        

2019/01/11 

ගමන් වියදේ ඔේපතෝේබර්/පනොවැේබර්/ පදසැේබර් 

මස 

පසෞඛයකේකරු  

අමීර මදුසංඛ 

12,750.00 

34 41     

2019/01/11 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ පදසැේබර් මස අතිකාල 

දීමනා 

සරප්-  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

236,103.4

1 

35 3206       

2019/12/31 

ජල බිල්ෙත් පගවීම - හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය 

(ෙැරණි) 

ජාතික ජල සේොදන 

හාජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

983.25 

ප්රධාන කාර්යාලය 5,133.60 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 316.25 

ෙහත්ගම පෙොදු වැසිකිලිය 783.15 

හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිළිය 3,634.00 

පනොදිරන කසළ ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය 7,447.66 

  18,297.91 

36 3205   

2018/12/31 

ජල බිල්ෙත් පගවීම  

හංවැල්ල සතිපෙොල 

ජාතිකජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

 

5,867.30 

හංවැල්ල බස් නැවතුේෙල 2,900.30 

එළහරේ මස් කඩය 1,456.42 

මාළු ලෑලි 393.74 

ඌරු මස් කඩය 945.70 

එළු කුකුළ් මස් කඩය 1,148.57 

  12,712.03 

37 3225   

2018/12/31 

ජල බිල්ෙත් පගවීම 

තුන්නාන සායනය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

 

667.39 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 460.26 

  1,127.65 

38 3226      

2018/12/31 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

නිරිපෙොල සායනය 

මහජන බැංකුව  -   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

37.50 

නිරිපෙොල සායනය 52.50 

නිරිපෙොල සායනය 40.00 

නව පවපළඳ සංකීර්ණය (බිේ මහල) 2,619.00 

හංවැල්ල එළු කුකළ් මස් කඩය 1,100.10 

කළුඅේගල ඔරපලෝසු කණුව 240.00 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 386.40 

  4,475.50 

39 152   

2019/01/25 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

හංවැල්ල එළු කුකුල් මස් කඩය 

මහජන බැංකුව    - 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

1,887.00 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 1,502.70 

  3,389.70 

40 153    

2019/01/25 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය (ණය හිමි) 

මහජන බැංකුව  -   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

11,297.46 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 8,639.24 

  19,936.70 

41 154     

2019/01/25 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

කළුඅේගල ඔරපලෝසු කණුව 

මහජන බැංකුව   - 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

3,588.9 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 2,381.1 

  5,970.00 
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42 3242 

2018/12/31 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරුවන් හා පසෞඛය කේකරුවන් බඳවා ගැනීම 

සඳහා 2018.12.21 ෙැවති සේමුඛ ෙරිේෂණයට 

ප්රශ්න ෙත්ර සැකසීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

එේ.පී.එේ.අයි. චන්ද්රපසේන 

මයා 

3,900.00 

43  ොදුේකඋෙ කාර්යාලපේ ජල බිල්ෙත පියේම  - 

2018 ජනවාරි සිට ජුලි දේවා 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

9,540.66 

44  ොදුේක ෙැරණි පවළඳ සංකිර්ණය අංක 23/28 කඩ 

කාමරය පෙොදු පවළඳ සංකිර්ණය අංක 03 මාළු 

කඩය සඳහා හිඟ විදුලිබිල් ෙත් ගාස්තු පගවීම 

මහජන බැංකුව - ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

6,264.24 

45 323 1    

2018/12/31 

2018 පදසැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපි 

රුපගන යාම සඳහා බස්ගාස්තු පගවීම 

ඩී. පප්මරත්න  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

660.00 

46 42        

2019/01/11 

2018 පදසැේබර් මස ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 

කාර්ය මණ්ඩලයට අතිකාල දීමනා පගවීම 

සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

296,101.0

0 

47  ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ජල බිල්ෙත පියේම  - 

2018  

මහජන බැංකුව -ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

19,868.81 

කාර්යාලය                               = 2527.50   

පුස්තකාලය                             = 5492.10             

අයුර්පේදය (ොදුේක)               =    514.50 

අයුර්පේදය (මලගල)                = 1010.70 

අයුර්පේදය (පිටුේපප්)               = 990.30 

ප්රජා ශාලාව මිපප්                     = 331.50 

පෙර ොසල (ොදුේක)              = 349.80 

පින්නවල සායනය                   = 368.10 

දිවාසුරුකුේ මධයස්ථානය         = 1276.50 

ආදාහනාගාරය                         = 5400.60 

අංක 03 කඩය (පසෞඛය පසේවා උෙකරණ ගබඩාව)  

= 1102.20 

දප ෝර පුස්තකාලය                 = 1102.20 

පෙොදු වැසිකිලිය                       = 240.00 

එකතුව                                   = 19868.81 

48 67      

2019/01/18 

ඩබ්ලිේ.පී. පර්ණුකා - ගමන් වියදේ  2018 

පනොවැේබර් 

සරප් 

ොදුේක උෙකාර්යාලය 

2,007.90 

49 68             

2019/01/18 

ජී. නිසංසලා ප්රියදර්ශනි -ගමන් වියදේ  2018 

පනොවැේබර් 

සරප් 

ොදුේක උෙකාර්යාලය 

3,869.74 

50 65              

2019/01/18 

අයි.ඩී. නිලන්ත පුෂේ කුමාර - ගමන් වියදේ  2018 

පදසැේබර් 

සරප් 

ොදුේක උෙකාර්යාලය 

3,869.74 

51 64               

2019/01/18 

පේ.බී. ශාන්තිකා සිරිවර්ධන - ගමන් වියදේ 2018 

පදසැේබර් 

  890.00 

52 111              

2019/01/24 

ඩබ්ලිේ.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය - ගමන් වියදේ 

2018 පදසැේබර් 

                

800.00  

53 99              

2019/01/21 

ොදුේක උෙකාර්යාලය - 2019 පදසැේබර් සැලසුේ 

කමිටු දිමනා 

ජී.ජයන්ත පරෝහණ 1,950.00 

54 63          

2019/01/18 

2018 පදසැේබර්  - සැලසුේ කමිටු දීමනා 

 

චන්දන ෙේමසිරි     = 1950.00  

නදීො ෙල්ලියගුරු  = 1950.00  

පජ්.ජල්පතොටපේ    = 1950.00  

පී.වී.ඩී.එන්.ොදුේක =1950.00 

එකතුව                   = 7800.00 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 

7,800.00 

55 98          2018 පනොවැේබර්   -  සැලසුේ කමිටු දීමනා ජී.ජයන්ත පරෝහණ 2,600.00 
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2019/01/21 සී.ප්රා.ස. 

56 62            

2019/01/18 

2018 පනොවැේබර්   -  සැලසුේ කමිටු දීමනා 
 

චන්දන ෙත්මසිරි    = 2600.00  

නදීො ෙල්ලිය ගුරු = 2600.00  

පජ්.ජල්පකොටපේ   = 2600.0 

පී.වී.ඩී.එන්.ොදුේක=2600.00 

එකතුව                  =10400.00 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

10,400.00 

57 27          

2019/01/11 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය  - 2018 පදසැේබර් සංග්රහ 

වියදේ 

සරප් ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය එස්.ඩී ගමපේ 

2,710.00 

58 49         

2019/01/14 

ගලපගදර ආදාහනාගාරය ගෑස් ලබා ගැනීම                 

2018/12/14 හා 2018/12/27 

ොදුේක  

ගෑස් පසේල්ස් පසන්ටර් 

36,432.00 

59 50           

2019/01/04 

ගලපගදර ආදාහනාගාරය ගෑස් ලබා ගැනීම      

2019/01/04 

ොදුේක  

ගෑස් පසේල්ස් පසන්ටර් 

18,216.00 

60 34          

2019/01/04 

කර්මාන්ත ෙරිොලක ජගත් පුෂ්ෙ කුමාර 2018 

පනොවැේබර් ගමන් වියදේ 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,425.00 

61 35 කර්මාන්ත ෙරිොලක ජගත් පුෂ්ෙ කුමාර 2018 

පනොවැේබර් ගමන් වියදේ 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,500.00 

62 36        

2019/01/01 

සුසානභූමි භාරකරු  - නුපර්ෂ් අසංකපේ 

පනොවැේබර් හා පදසැේබර් ගමන් වියදේ 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

4,703.84 

63 29       

2019/01/11 

ඩබ්ලිේ.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය - ගමන් වියදේ 

2018 පදසැේබර් 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,832.00 

64 28          

2019/01/11 

බී.ඩබ්ලිේ. සරත් කුමාර - 2018 පදසැේබර් හා 

ඔේපතොේබර් බස් ගාස්තු පගවීම. 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

618.00 

65 66          

2019/01/08 

ඩබ්ලිේ.එඒ. උදය ජයන්ත - 2018 පනොවැේබර් 

ගමන් වියදේ 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

350.00 

66  2018/11/11 සිට 2018/12/20 දේවා ඉන්ධන බිල්                         

ABP - 9738 ත්රීවීලරය              =    11394.00                                    

RD - 8070   ෙැේටරය             =      8075.00                         

තණපකොළ කෙන යන්ත්රය        =      8786.00                          

මාර්ග තලනය                          =      1019.00                                    

ZA - 9257 කේෙැේටරය         =     38200.00 

එකතුව                                    =     67474.00  

ගණකාධිකාරිසී/ස 

නැපගනහිරපහේවාගේපකෝ

රපල්විවිධ පසේවාසමුෙකාර 

සමිතිය,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

67,474.00 

67  2018 පනොවැේබර් පුවත්ෙත් බිල් - ොදුේක මහජන 

පුස්තකාලය 

ඩී.එස් මාෙටුනපේ  

පනො. 03,  හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

11,420.00 

68 108         

2019/01/24 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ - තණපකොළ කෙන 

යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් වැයවු මුදල 

පගවීම. 

ජගත් පුෂ්ෙ කුමාර 

(කාර්මාන්ත ෙරිොලක) 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1,050.00 

69 106        

2019/01/24 

ොදුේක පෙර ොසල ඉදීරිෙස පේට්ටුව හා ක්රීඩාපිටිය 

ඉදිරිෙස පේට්ටුව ඉබි යතුරු පදකේ මිලදී ගැනීම 

සඳහා වැයකළ මුදල පගවීම. 

ඩබ්ලිේ.ඒ.ප්රියන්ති 

ජානකීසරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,000.00 

70 107         

2019/01/24 

ොදුේක සති පෙොළ පසේදීම සඳහා ලබාගත් බට හා 

ඊට අදාළ උොංග පවනුපවන් වැය කර ඇති මුදල් 

පගවීම. 

එල්.පේ.ඩී.සී.සේෙත්සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

326.00 

71 110        

2019/01/24 

මීපප් දිවා සුරකුපේ දරුවන්ට කිරී පත් සැෙයීමට 

2019 වර්ෂපේ අත්තිකාරේ මුදල පගවීම 

ඩබ්ලිේ.ඩි.සි.ඩි. විපජ්තුංග 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,000.00 

72 115           

2019/01/24 

පුස්තකාලපේ ෙරිගණක පුහුණුව සඳහා නාවල 

විවෘත විශ්වවිදයාලයට යාම (2018/12/21 ගමන් 

සරප්  

පී.චාන්දී වත්සලා ජයතිලක  

820.00 
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වියදේ පගවීම) ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

73 113       

2019/01/24 

පුස්තකාලපේ ෙරිගණක පුහුණුව සඳහා නාවල 

විවෘත විශ්ව විදයාලයට යාම (2018/12/17 ගමන් 

වියදේ පගවීම) 

සරප් 

පී.චාන්දී වත්සලා ජයතිලක  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

820.00 

74 109         

2019/01/24 

පුස්තකාලපේ ෙරිගණක පුහුණුව සඳහා නාවල 

විවෘත විශ්ව විදයාලයට යාම (2019/01/09 ගමන් 

වියදේ පගවීම) 

සරප් 

පී.චාන්දී වත්සලා ජයතිලක  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

820.00 

75 112        

2019/01/24 

විදුලි බිල්ෙත් නිරවුල් කිරීමට අවිස්සාපේල්ල 

විදුලිබල මණ්ඩලයට යාම සඳහා ගමන් වියදේ 

ඩී. පප්මරත්න  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

490.00 

76 119        

2019/01/24 

ොදුේක උෙ කාර්යාල භූමිපේ සිටුවීමට ලබාගත් 

එළවළු ෙැළ, බීජ හා පෙොපහොර සඳහා වැයවු මුදල් 

පගවීම . 

ඩබ්ලිේ.ඒ. උදය ජයරත්න 840.00 

77 116         

2019/01/24 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ රාජකාරී සඳහා ලබාගත් 

ඩුබ්ලිපේට් පෙොත සඳහා වැයවු මුදල් ලබා ගැනීම. 

කාර්යභාර නිළධාරි - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

275.00 

78 121        

2019/01/24 

සභාෙති තුමාපේ පේසය මත තැබීමට ලබාගත්මල් 

පෙෝච්ච් සඳහා වැයවු මුදල් ලබාගැනීම. 

ඩබ්ලිේ.ජී.ආර්.පේ. 

සමුදිකා 

840.00 

79 120         

2019/01/24 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ රාජකාරී සඳහා ලබාගත් 

ප්ලේ එක හා තණපකොල කැපීපේ කාර්යය සඳහා 

ලබාගත් කණ්ණාඩිය සදහා වැයවු මුදල් ලබා 

ගැනීම. 

නුපර්ෂ් අසංක - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

530.00 

80 21      

2019.01.0

9 

2018 පදසැේබර් මස මහජන සේබන්ධතා නිලධාරී 

දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ 

මයා මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරී 

  

14,000.00  

81 20     

2019.01.0

9 

2018 පදසැේබර් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා පගවීම. එේ.ඒ. චමිකා හසිනි පමය 

ප්රධාන කාර්යාලය 

    

9,000.00  

82 26     

2019.01.1

1 

2018 පදසැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලපයහි අතිකාල 

දීමනා පගවීම 

පසේවකයින් 31 පදපනකු     

213,971.4

5  

83 81     

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම 

මයා රියදුරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

    

2,450.00  

84 80      

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

රුේමල් කරවිට මයා 

ෙණිවිඩකරු  

ප්රධාන කාර්යාලය 

    

7,147.00  

85 79   

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. ඩී.සී.පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

රියදුරු  - ප්රධාන කාර්යාලය 

    

1,400.00  

86 78      

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාවපගවීම. 

ඩබ්.එේ.දීොනි වික්රමසිංහ 

මියකළමණාකරනසහකාර

ප්රධාන කාර්යාලය 

    

2,682.00  

87 83     

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

පජ්. ඒ. නදීක පරෝයි 

කුමාර මයා  - මුරකරු  

ප්රධාන කාර්යාලය 

    

8,418.00  

88 84    

2019.01.2

1 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන 

රශ්මික මයා  

ආපේශක වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු ප්රධාන කාර්යාලය 

       

9,398.00  

89 77      

2019.01.2

1 

2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ඩබ්.එේ.දීොනි වික්රමසිංහ 

මිය කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       894.00  

90 122      

2019.01.2

4 

2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ඩබ්.එේ. දීොනි වික්රමසිංහ 

මිය කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       600.00  

91 131 - 134     2019 ජනවාරි මස ොදුේක උෙ කාර්යාලපයහි, පසේවකයින් 06 පදපනකු 211,852.0
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2019.01.2

4 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලපයහි හා කහපහේන උෙ කාර්යාලපයහි 

පසේවපේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් 

සඳහා වැටුප් පගවීම 

සඳහා 0  

92 3256      

2018.12.3

1 

2018 වර්ෂයට අදාල වැටුප් වර්ධකය හා දීමනාව 

පගවීම. 

අයි.ඩී. පර්ණුකා 

ඉේදමල්පගොඩ මිය 

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

    

1,356.00  

93 6 

2019.01.0

2 

2019 වර්ෂය සඳහා විපශේෂ අත්තිකාරේ ලබාදීම ොදුේක උෙකාර්යාලය   

36,000.00  

94 7 

2019.01.0

2 

හංවැල්ල උෙකාර්යාලය   

16,000.00  

95 8 

2019.01.0

2 

පකොස්ගම උෙකාර්යාලය 8,000.00  

96 9 

2019.01.0

2 

කහපහේන උෙකාර්යාලය 16,000.00  

97 23 

2019-01-

03 

ොදුේක උෙකාර්යාලය 16,000.00  

98 24 

2019-01-

10 

එේ. කරුණාවතී මිය     

4,000.00  

99 10 

2019-01-

03 

ආෙදා ණය පගවීම. ඒ. එස්. ආර්. ධර්මදාස මිය 

ප්රාධාන කාර්යාලය, 

හංවැල්ල. 

250,000.0

0  

  346,000.0

0 

100 3186 

2018.12.3

1 

ෙරිසර මිතුපරෝ පසෞඛය සායනය සඳහා ලබා ගත් 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම.  

සභාෙති 

සීතාවක ප්රා.ස. 

79,500.00 

101 3184 

2018.12.3

1 

ොදුේක උඩුමුල්ල පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා 

ගැනිපේ සායනය සඳහා ලබා ගත් අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවිම. 

සභාෙති 

සභාෙති ප්රා.ස. 

40,000.00 

102 3176 

2018.12.3

1 

සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව මඟින් ෙවත් වනු ලබන 

විවිධ වැඩ සටහන්වල ජායා රුෙ ලැමිපන්ටින් කර 

ගැනිම හා සිඟිති පෙර ොසල් උත්සවපේ ජායා රුෙ 

මුද්රණය කර ගැනිම සඳහා මුදල් පගවිම.    

ලංකා පෆොපටෝ  ආයතනය 

හංවැල්ල 

1,380.00 

103 3175 

2018.12.3

1 

ගර්භණි මේවරුන් සඳහා කිරි ෙැකට් ලබා දිපේ වැඩ 

සටහපන් මුදල් පගවිම. 

ගමපේ ඩිස්ටිබියුටර්ස් 90,045.00 

104 3177 

2018.12.3

1 

ොදුේක උඩුමුල්ල පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා 

ගැනිපේ සායනය සඳහා සහභාගි වු පරෝගින්පේ 

රුධිර ෙරිේෂාව සඳහා මුදල් පගවිම. 

හංවැල්ල ඩයේපනෝස්ටිස් 

සර්විස් 

72,600.00 

105  ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි 

හංවැල්ල මහජන පසෞඛය ෙරිේෂකට වැය වු මුදල් 

පගවිම. 

පේ.ඒ.එල්.රාජෙේෂ 

මහජන පසෞඛය ෙරීේෂක 

2,141.50 

106 3189 පුස්තකාල පෙොත්  සඳහා මුදල් පගවිම. පී.ඒ.ගුණරත්න 4,987.00 
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2018.12.3

1 

107 3187 

2018.12.3

1 

පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම. එේ.පී.ඒ. ද සිල්වා 20,600.00 

108  සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙර ොසල් 

දරුවන්පේ පදමාපියන් දැනුවත් කිරිපේ වැඩ සටහන 

සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

හංවැල්ල 

57,000.00 

109  පසවිලි තහඩු හා වැසිකිලි ආධාර ලබා දිපේ 

උත්සවය සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

19,000.00 

110  2018 වර්ෂපේ ොලන වාර්ථාපේ මුල් පිටුපේ වර්ණ 

ජායා පිටෙත් ලබා ගැනිම හා පෙොත් 12ේ බයින්ඩින් 

කර ගැනිම සඳහා වැය වු මුදල් පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

හංවැල්ල 

1,865.00 

111  පසවිලි තහඩු හා වැසිකිලි ආධාර ලබා දිපේ 

උත්සවපේ සංග්රහ වියදේ සඳහා ලබා ගත් 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාෙති 

සී.ප්රා.ස. 

19,000.00 

112 117 

2019.01.2

4 

ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

පදසැේබර් මස (2018.12.06 සිට 2019.01.05) 

ගරු සභාෙති  

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

    

3,000.00  

113 3230 

2018.12.3

1 

2018 පදසැේබර් මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු   

16,000.00  

114 70 

2019.01.1

8 

LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථයට අදාළව 2019.01.07 

දින සිට 2020.01.06 දින දේවා නව 

රේෂණාවරණය ලබා ගැනීමට පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්   

20,207.11 

115 92 

2019.01.2

1 

GI – 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.10.31 වන 

දින අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 

කුඩාකන්ද, තුන්නාන,   

හංවැල්ල 

    

4,190.00 

116  ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රය සඳහා 

2019.01.04 වන දින HD 46 හයිපරොලිේ ඔයිල් 

20 Ltr   පයදීම  පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

 P&P ඔයිල් මාර්ට්, 

261/E, ඉහළ හංවැල්ල, 

හංවැල්ල 

  

11,950.00 

117 45 

2019.01.1

4 

2018 – 1v කාර්තුව සඳහා මුේදර ගාස්තු මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

130,910.7

5 

118 44 

2019.01.1

4 

2018 පදසැේබර් මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

114,182.2

9 

119 3241 

2018.12.3

1 

හංවැල්ල එළ හරේ මස් කඩය පටන්ඩර් ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදල් හිලවු කිරීම 

දිපන්ස් තුෂාර ගමපේ 250,000.0

0  

120 3240 

2018.12.3

1 

හංවැල්ල එළු කුකුල් මස් කඩය පටන්ඩර් ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදල් හිලවු කිරීම 

පමොපහොමේ ඉෂාේ 

පමොපහොමේ අල්හාේ 

150,000.0

0  

121 3227 

2018.12.2

8 

හංවැල්ල එළ හරේ මස් කඩය පටන්ඩර් ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදල් පගවීම. 

පමොපහොමේ නේජාන් 

පමොපහොමේ සෆ්රාස් ජාන් 

250,000.0

0  

122 73 

2019.01.2

1 

හංවැල්ල එළ හරේ මස් කඩපයහි ගිවිසුේ ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදලින් පකොටසේ පගවීම. 

පමොපහොමේ නේජාන් 

පමොපහොමේ සෆ්රාස් ජාන් 

250,000.0

0  

123 51 ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප් 11,230.00 
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2019.01.1

9 

සීතාවක ප්රා.ස. 

124 2019.01.2

8 

හංවැල්ල පනොදිරන කසළ මධයස්ථානපේ 

පගොඩනැගිලි පකොටසේ හා වැඩිදියුණු කිරීම 

වයාෙෘතිය යටපත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

ලබාගත් අත්තිකාරේ පියවීම (වැය ශීර්ෂය 209 (1)) 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රා.ස. 

5000.00 

125 39 

2019.01.1

1 

2018 පදසැේබර් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

සරප් 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

45,075.00 

ජී. චමරි ෙේමලතා රු.   5649.00 

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි රු.   3143.00 

වයි.එච්.එස්. ශ්රියා කාන්ති රු.   2065.00 

අජිත් උදය කුමාර රු. 12273.00 

ඒ.එේ.පර්ණුකා රු.   4091.00 

පේ.පී. සන්ධයා ලේමාලි රු.     715.00 

එච්.එස්. රණවක මුතුකුමාර රු.   2489.00 

ඩබ්ලිේ.එස්. නල්ලයියා රු. 12706.00 

පේ. ලසන්ත මධුසංඛ රු.   1944.00 

126 30 

2019.01.1

1 

දප ෝර පුස්තකාලයට ෙත්තර පගන ඒම පවනුපවන් 

ොදුේක යාම ඒම සඳහා ගමන් වියදේ පගවීම. 

(2018 පදසැේබර් මාසය) 

ඒ.එේ. පර්ණුකා මිය 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

1804.00 

127 46 

2019.01.1

4 

2018 පදසැේබර් මාසය සඳහා දප ෝර පුස්තකාලයට 

පුවත්ෙත් සැෙයීම පවනුපවන් පගවීම කිරීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

6220.00 

128 47 

2019.01.1

4 

2018 පදසැේබර් මාසය තුල කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් සැෙයීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරිම. 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

කහපහේන, වග. 

8280.00 

129 102 

2019.01.2

1 

2019 ජනවාරි මස කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ 

විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය ගිණුම 

11,802.10 

130 150 

2019.01.2

5 

2019 ජනවාරි මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,832.10 

131 3245 

2018.12.3

1 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2018 පදසැේබර් මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

ප්රජා ශාලාව - සාලාව          =   358.28 

පකොස්ගම ප්රජා ශාලාව        =   520.92 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

879.20 

132 3244 

2018.12.3

1 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2018 පදසැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 
 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

16,017.15 

මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව රු.   349.80 

කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය රු.   423.00 

පකොස්ගම සති පෙොළ (මාළු) රු. 3076.50 

පකොස්ගම සති පෙොළ රු.   240.00 

පකොස්ගම සති පෙොළ රු.   240.00 

133 3303 

2018.12.3

1 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 පදසැේබර් මස 

සැලසුේ කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් 

පවත සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම. 
 

සරප් - කාර්යභාර නිළධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

9,750.00 

ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති රු. 1950.00 

පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා - පල්කේ රු. 1950.00 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය -වැ.අ. රු. 1950.00 

ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි. රු. 1950.00 

පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ ස. රු. 1950.00 

134 19 

2019.01.1

1 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාල දීමනා පගවීම 

2018 පදසැේබර් මාසය 

සරප් - කාර්යභාර 

නිලධාරීපකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලය 

152,318.2

9 
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135 3293 

2018.12.3

1 

සැලසුේ කමිටුවට සහභාගී වීමට පකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලයට යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

සරප් - ඉන්දු විතාරණ මිය 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

3504.00 

136 54 

2019.01.1

8 

පසෞඛය ෙරිොලක එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත 

පදසැේබර් මාසපයහි ගමන් වියදේ ලබාගැනීම. 

සරප් - එන්. ආර්. ඉඳුනිල් 

ප්රියන්ත  

2500.00 

137 53 

2019.01.1

8 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එච්.පී. එස්. ෙේමකුමාර 2018 

පදසැේබර් මාසපයහි ගමන් වියදේ ලබාගැනීම. 

සරප් - එච්.පී.එස්. 

ෙේමකුමාර  

742.00 

138 52 

2019.01.1

8 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එච්.පී. එස්. ෙේමකුමාර 2018 

පදසැේබර් මාසපයහි ගමන් වියදේ ලබාගැනීම. 

(පෙොලිස් ස්ථානපේ සිට පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට 

යතුර පගන ඒම සහ යාම පවනුපවන්) 

සරප් - එච්.පී.එස්. 

ෙේමකුමාර  

2544.00 

139 55 

2019.01.1

8 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු දර්ශන සේෙත් රූෙසිංහ 

වරිෙනේ බදු එකතු කිරීමට ේපෂේත්රපේ යාම ඒම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - දර්ශන සේෙත් 

රූෙසිංහ 

403.00 

140 114 

2019.01.2

4 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එේ.පේ. සුගත් සමන්ත 

වරිෙනේ බදු එකතු කිරිමට ේපෂේත්රපේ යාම ඒම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - එේ.පේ. සුගත් 

සමන්ත 

190.00 

141 139 

2019.01.2

5 

පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපේ 2018 පනොවැේබර් 

මස පුවත්ෙත් බිල්ෙත් පගවීම. 

ඩී.ජී.එේ. කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත - 

පකොස්ගම 

7160.00 

142 104 

2019.01.2

5 

පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපේ 2018 පදසැේබර් 

මස පුවත්ෙත් බිල්ෙත් පගවීම. 

ඩී.ජී.එේ. කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත - 

පකොස්ගම 

7570.00 

143 118 

2019.01.2

4 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය 

ලබාගැනීම. 

සරප්  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

1000.00 

 

 

02.(ආ) මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව විසින් කරනු ලබන පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කාරක සභාවට ෙවරන 

ලද බලය අනුව ෙහත උෙපල්ඛනපේ විස්තර කරන්නට පයදී ඇති පගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති පගවීේ ලබන්නා පවත ඊට 

ඉදිරිපේ දේවා ඇති මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

අනු 

අංක 
විස්තරය පගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 ඇණවුේ අංක 13281,13236හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2599 ෙරිදි ගරු මන්ත්රීවරුන් සඳහා ජංගම දුරකථන 31 ේ ලබා 

ගැනීම. 

පසොනාරා කමියුනිපේෂන් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල 

275,900.00 

02 ඇණවුේ අංක 13256, 13270 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2597 ෙරිදි DESK TOP ෙරිඝනක 09 ේ ලබා ගැනීම. 

නියුපනට් කේපියුටර් 

පුේගලික සමාගම, 

හිදැල්ලන, රත්නපුර. 

719,100.00 

03 ඇණවුේ අංක 13658 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2598 ෙරිදි 

පෙර ොසල් දරුවන් සඳහා ප්ලාස්ටිේ කසළ බඳුන් 1400 ේ ලබා 

ගැනීම 

ජි.එස්.ප්ලාස්ටිේ, 

අත්තිඩිය ොර,පදහිවල. 

294,000.00 

04 ඇණවුේ අංක 13261 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3749 ෙරිදි 

පවොට් 125 මර්කරි පටෝච් 500 ේ ලබා ගැනීම 

සිල්ව ඉපලේට්රිකල් ඇන්ේ 

ඉංජිනියරි කේෙැනි, 

මහ විදයාල මාවත, 

325,000.00 
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පකොළ  10. 

05 ඇණවුේ අංක 12870 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3747 ෙරිදි 

බැනර් 09 ේ සකසා ගැනීම 

සැන්ඩි ඇේවටයිසින් සර්විසස්, 

 ඉංගිරිය ොර, ොදුේක 

10,944.00 

06 ඇණවුේ අංක 11725, 12935 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3745 ෙරිදි සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරයට තාච්චි 02 ේ හා වයිෙර් 

01 ේ හා ප්රධාන කාර්යාලපේ තීන්ත ආපල්ෙ කිරිමට පින්සල් හා 

වැලි කඩදාසි ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම,හංවැල්ල. 

6,565.00 

07 ඇණවුේ අංක 11945 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3750 ෙරිදි 

හියුේ ෙයිප්ෙ ලබා ගැනීම. 

ශේති හියුේ ෙයිප්ෙ සමාගම 

අ තපල්, 

මුල්පල්රියාව නව නගරය 

276,450.00 

08 ඇණවුේ අංක 13278 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2510 ෙරිදි 

ABC කියුබ් 2 ½ ේ ලබා ගැනීම 

ඩබ්.පේ.පේ.ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම,ොදුේක. 

11,250.00 

09 ඇණවුේ අංක 11839 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1979 ෙරිදි 

ගල්ෙස් කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

22,500.00 

10 ඇණවුේ අංක 12979 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1963 ෙරිදි 

ගල්ෙස් කියුබ් 04 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 18,000.00 

11 ඇණවුේ අංක 13405 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3740 ෙරිදි 

ලිපිද්රවය ලබා ගැනීම. 

සී.ස පකොළ  දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, 

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

10,212.00 

12 ඇණවුේ අංක 11944 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2501 ෙරිදි 

හංවැල්ල ආයුර්පේදයට කාෙට් හා ගේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

11,195.00 

13 ඇණවුේ අංක 13409 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2097 ෙරිදි 

ගල්ෙස් කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

9,000.00 

14 ඇණවුේ අංක 13413 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2551 ෙරිදි 

පවොට් 250 මර්කරි පහෝල්ඩස් 25 ේ ලබා ගැනීම 

එෂියන් ඉපලේට්රිකල්,  

ෙළමු හරස් විදිය,පකොළ  11 

4,000.00 

15 ඇණවුේ අංක 13287 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2552 ෙරිදි 

ලිපිපගොනු කවර 50 ේ ලබා ගැනීම 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීතිගත සංස්ථාව, 

පනො 100,නවේ මාවත, 

පකොළ  02. 

3,500.00 

16 ඇණවුේ අංක 13271 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2553 ෙරිදි 

UPS 09 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 33,750.00 

17 හිඟ වරිෙනේ බදු එකතු කිරීමට අදාල බැනර් 100 ේ ලබා ගැනීම නලීන් ඇේවටයිසින්, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

17,400.00 

18 2018.12.14 හා 2018.12.22 යන දිනවල කන්පට්නර් යන්ත්රයක 

පසේවාව ලබා ගැනීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලිට් මැපන්ජ්මන්ට් 

සර්විස් ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

85,100.00 

19 කසළ බඳුන් මිලදි ගැනීම සේබන්ධ දැන්වීම පුවත්ෙත්හි ෙළකිරීම 

සේබනධපයන් දැන්වීේ ගාස්තු පගවීම. 

ද ඇපසෝසිපේටේ 

නිේස්පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටේ, පල්ේහවුස්, පකොළ . 

8,925.00 

20 සූර්ය බල ශේතිය ලබා ගැනීමට වරලත් ඉංජිපන්රු වාර්තාවේ 

ලබා ගැනීම 

වරලත් ඉංජිපන්රු, 

පේ.ඒ.එස්.කුලසූරිය, 

මහ නගර සභාව, පකොළ   

10,000.00 

21 2019.01.04 හා 2019.01.10 දින කන්පට්නර් යන්ත්රයක පසේවාව 

පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලිට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විස් ප්රයිවට් 

ලිමිටේ, ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

85,100.00 

22 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ ස්ථාපිත විදුලි පසෝොනය සඳහා 

2019 වර්ෂයට පසේවා ගාස්තු පගවීම 

පවේො එලිපේටර් 

ඉංජිනියරින් ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

ආසිරි මාවත, ෙළමු ෙටුමඟ, 

141,450.00 



19 
 

මහර, කඩවත 

23 ඇණවුේ අංක 13670 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2512 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරිමට හා හංවැල්ල 

පනොදිරන කසල මධයස්ථානපේ වැඩි දියුණු කිරිම පවනුපවන් 

සිපමන්ති පකොට්ට 30 ේ හා බයින්ඩින් කේබි කිපලෝ ග්රෑේ 10 ේ 

ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරිම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,   

අංක 03, හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

31,300.00 

24 ඇණවුේ අංක 13677 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2514 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරිම පවනුපවන්  වැලි කියුබ් 

01 ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරිම. 

දීලක සප්ලයර්ස්,  

කන්දබඩ, මීරියගල්ල, 

ොදුේක. 

16,400.00 

25 ඇණවුේ අංක 13679 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2516 ෙරිදි 

තුන්නාන සිට ජයවීරපගොඩ මාර්ගය කූඩළුවිල පවල අසලට ගල් 

ෙස් කියුබ් 32 ේ  ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරිම. 

එේ.ආර්.ආර්.පේ.පෙපර්රා,  

ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

144,000.00 

26 ඇණවුේ අංක 13686 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2517 ෙරිදි 

හංවැල්ල පනොදිරන කසල මධයස්ථානය වැඩි දියුණු කිරිම 

පවනුපවන් ¾ ගල් කියුබ් 2.5 ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරිම. 

ඩබ්.පේ.පේ ඉංජිනියරින්,  

මාවතගම, ොදුේක. 

12,500.00 

27 ඇණවුේ අංක 13687 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2518 ෙරිදි 

හංවැල්ල පනොදිරන කසල මධයස්ථානය වැඩි දියුණු කිරිම 

පවනුපවන් වැලි කියුබ් 2 ේ  ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරිම. 

දීලක සප්ලයර්ස්,  

කන්දබඩ, මීරියගල්ල, 

ොදුේක. 

32,800.00 

28 ඇණවුේ අංක 13688 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2519 ෙරිදි 

හංවැල්ල පනොදිරන කසල මධයස්ථානය වැඩි දියුණු කිරිම 

පවනුපවන් සිපමන්ති පකොට්ට 25 ේ  ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරිම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,   

අංක 03, හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

24,250.00 

29 ඇණවුේ අංක 13689 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2520 ෙරිදි 

ජයවීරපගොඩ නාපසවණ මාර්ගපේ ශ්රමදානය සදහා ගල් ෙස් 

කියුබ්  05 ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරිම. 

එේ.ආර්.ආර්.පේ.පෙපර්රා,  

ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

22,500.00 

30 ඇණවුේ අංක 13407 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2521 ෙරිදි 

නැදුන් උයන මාර්ගපේ  අළුපෙොතවත්ත මාර්ගයට ගල් ෙස් කියුබ්  

30ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරිම. 

එේ.ආර්.ආර්.පේ.පෙපර්රා,  

ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

135,000.00 

31 252 – 6388 දරණ කැබ් රථපේ ඉදිරිෙස ලාේපුව  2018.12.29 

වන දින අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් හංවැල්ල, ෙහත්ගම, නිේ 

හයිපලවල් පමෝටර්ස් පවත පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - පේ.පී.පකෝසල 

නිපරෝෂන් මයා 

      990.00 

32 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2018.12.18 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

   17,925.00 

33 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.12.31 වන දින 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

    1,500.00 

34 LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථයට අදාළව 2018.12.28 වන දින 

සිට 2019.12.27 වන දින දේවා නව ආදායේ බලෙත්රය, දුේ 

සහතිකය හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

සරප් - එච්.සී.එේ. 

පහයියන්තුඩුව මිය 

    8,110.00 

35 2018.11.15 වන දින  LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථපේ වීල් 

එලයිමන්ට් කිරීම පවනුපවන් හංවැල්ල, ෙහළ හංවැල්ල, 138/2, 

කුමුදුනි ටයර් හවුස් පවත පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී.වීරසිංහ 

මයා 

1,500.00 

36 LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථය සඳහා 2018.11.29 වන දින පේේ 

ඔයිල් පයදීම පවනුපවන් වැය වූ මුදල පගවීේ කිරීම  

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී.වීරසිංහ 

මයා 

690.00 

37 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ  ඉදිරි වේෙස ටයර් පරොේ 

පබෝලය පෙොට පුරවා අළුත්වැඩියා කිරීමට ොදුේක, මැල්වත්ත, 

හංවැල්ල ොර, 78/1, චන්දන ඉංජිනියරින් පවත පගවන ලද මුදල 

පගවීම 

සරප් - ආර්.ඩී.රංජිත් 

පප්රේමසිරි මයා 

   1,800 .00 



20 
 

38 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ  පිපිරී ගිය හයිපරොලිේ 

පහෝස් එක 2019.01.02 වන දින අළුත්වැඩියා කිරීම හා HL 46 

හයිපරොල්ේ ඔයිල් 10L ේ පයදීම පවනුපවන් වැය වූ මුදල් 

පගවීම 

සරප් - ආර්.ඩී.රංජිත් 

පප්රේමසිරි මයා 

    8,588.00 

39 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ පින් ගැසීම 2019.01.15 වන 

දින සිදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

    7,130.00 

40 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථය 2019.01.18 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

  11,615.00 

41 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථපේ තිරිංග ෙේධතිය ඇතුළු 

අළුත්වැඩියාවන් කිහිෙයේ සිදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසන්ෙල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

  31,760.00 

42 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථය සඳහා 215/ 80 R 15 නව 

ටයර් 05 ේ මාරු කිරීමට හා නව පට්ප් 02 ේ මිලදී ගැනීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සරප් - ආර්.ඒ.බර්ටි 

ෙේමපෙරුම මයා 

   1,940.00 

43 LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථය 2019.01.21 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

   27,860.00 

44 AAA – 8572 දරණ  ත්රීපරෝද රථය 2019.01.19 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

     5,930.00 

45 HE – 5534 දරණ ගලි බවුසර් රථපේ දුන්පකොළ 02 අළුත්වැඩියා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

 

සදීප් පමෝටර්ස්,  

199, හයිපලවල් ොර, 

ගලපගදර, ොදුේක 

     8,750.00 

46 2018.10.05 වන දින ෙැවති සභාපේ අෙහරණය කරන වාහන 

හඳුනාගැනීම සඳහා ෙත්කල විපශේෂ සමීේෂණ මණ්ඩලයට හා 

2018.10.23 වන දින ෙැවති සභාපේ අෙහරණය කිරීමට ඇති 

වාහන තේපසේරු කිරීම සඳහා වු මණ්ඩලයට පගවීේ කිරීම 
 

1.බී.ඒ.ඩී.චින්තක මයා, සහකාර ප්රාපේශීය  

පල්කේ, ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය   රු.2000/-   

2. එච්.එේ.සී.පී.රණසිංහ මයා, යාන්ත්රික  

තාේෂණ නිලධාරි, මහරගම නගර සභාව            රු.2000/- 

3. ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය, වැඩ අධිකාරි 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව                                   රු.2000/-                   

සරප්- 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

     6,000.00 

47 2018.10.23 වන දින ෙැවති සභාපේ අෙහරණය කිරීමට ඇති 

වාහන තේපසේරු කිරීම සඳහා සහභාගි වීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

එන්.වී.පී.ටී.කරුණාපසේන 

මයා, පමෝටර් රථ ෙරීේෂක, 

පමෝටර් රථ ප්රවාහන 

පදොර්තපේන්තුව, පේරහැර 

     1,000.00 

48 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.12.03 වන දින සිට 

2018.12.29 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 350Ltr  

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

   44,850.00 
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49 2018.12.21 වන දින සිට 2019.01.10 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 
 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.30550.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.20200.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.20960.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.30300.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.31310.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.6406.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු. 9218.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.7242.00 

GE – 5593 ෙැේටරය රු. 3665.00 

RD - 9425 ෙැේටරය රු.21360.00 

AAA -9451ත්රීපරෝද රථය රු.9218.00 

RD- 8301 ෙැේටරය රු.17680.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.15150.00 

ZA – 5421 පමෝටර් පග්රේඩරය රු.20700.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.65040.00 

පකොස්ගම මාර්ගතලනය රු.505.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1710.00 

හංවැල්ල ධූමායනය සඳහා රු.1276.00 

RX – 9480 ජල බවුසරය රු.931.00 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය,  

හංවැල්ල 

  

313,421.00 

50 2018.12.09 වන දින රන්තරු පෙර ොසපල් ෙැවැත් වූ විවිධ 

ප්රසංගය ෙැවැත්වීම පවනුපවන් උත්සව ශාලාව පවන්කිරීපේ දී 

රඳවාගත් මුදල ආෙසු පගවීම. 

K.H. කුමුදුනී මිය පෙර 

ොසල් ොලිකා රන්තරු පෙර 

ොසල 

5,000.00 

51 2018.12.12 වන දින විශාඛා පෙර ොසපල් ෙැවැත් වූවිවිධ 

ප්රසංගය ෙැවැත්වීම පවනුපවන් උත්සවශාලාව පවන් කිරිපේදි 

රඳවා ගත් මුදල ආෙසු පගවීම. 

J. A. S නිලූෂි මිය  

විශාඛා පෙර ොසල 

5,000.00 

52 2018 පදසැේබර් මස ගලි බවුසරපේ අෙද්රවය මනුවලවල් වලට 

මුදාහැරීම පවනුපවන් පගවීම. 

සහකාර සාමානයාධිකාරී 

(මහ. පකොළ  මල ප්රවාහන) 

ජාතික ජලසේොදන 

මණ්ඩලය 

13,455.00 

53 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ පුවත්ෙත් බිල පගවීම ඒ.ආර්.ඒ.ොරිස් මයා 

මහජන පෙොත් පවපළඳසැල 

හංවැල්ල 

11,210.00 

54 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ගැස් සිලින්ඩර් එකේ පිරවීම සඳහා 

මුදල්පගවීම 

සී/සනැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමූෙකාර සමිතිය 

6,072.00 

55 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ගැස් සිලින්ඩර් තුනේ පිරවීම සඳහා 

මුදල්පගවීම 

ොදුේක ගැස් පසේල් පසන්ටර් 

පනො:1/ඒ , ඉංගිරිය ොර, 

ොදුේක. 

36,432.00 

56 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ පේෙළ තහනේ කිරීපේ කටයුතු සඳහා 

සහය ලබා දුන් පෙොලිස් නිලධාරීන් හට පගවීම සඳහා ආදායේ 

ෙරීේෂක මහතා පවත ලබාදුන් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම. 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 4,000.00 

57 හංවැල්ල උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ 2019 වර්ෂයට අදාළ 

තේපසේරු නිපේදන ෙරීේෂා කිරීම හා නිල මුද්රා තැබීම සඳහා 

සහභාගී වු නිලධාරීන්ට මුදල් පගවීම. 

කාර්යභාර නිලධාරි  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

11,428.75 
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58 ගරු උෙ සභාෙතිතුමාපේ 077-9104323  දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.05 සිට 2018.12.04 දේවා) 

ගරු උෙ සභාෙති  

එස්.ඩී. මංජුල ප්රදිප් කුමාර් 

මැතිතුමා 

     1,634.39  

59 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 

071-8397717 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.09 -2018.12.08) 

පදසැේබර් මස (2018.12.09-2019.01.08) 

ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ.විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා 

4,177.95 

60 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.25 - 2018.12.24) 

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

     1,827.07  

61 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර 

මැතිතුමාපේ 071-8146269 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ඔේපතෝේබර් මස (2018.10.02 - 2018.11.01) 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

     2,500.00  

62 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ 

මැතිතුමාපේ 036-2254334 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පදසැේබර් මස (2018.12.01 - 2018.12.31) 

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

63 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.ජී. උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 

077-8142211 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.25 - 2018.12.24) 

ගරු මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් 

ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 

මැතිතුමා 

     1,283.26  

64 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති දමයන්ති මැතිතුමියපේ     

070-2959503 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.01 - 2018.11.30) 

ගරු මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා 

දමයන්ති මැතිතුමිය 

     1,136.33  

65 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමියපේ 071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ඔේපතෝේබර් මස (2018.10.20 - 2018.11.19) 

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

     1,875.58  

66 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාපේ 036-

2252800 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස (2018.11.01 - 2018.11.30) 

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ 

මැතිතුමා 

     2,353.67  

67 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වීරරත්න 

මැතිතුමාපේ 071-4484387 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් (2018.11.04 - 2018.12.03) 

පදසැේබර් (2018.12.04 - 2019.01.03) 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල 

ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

     4,654.48  

68 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමියපේ 

036-2253104 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් (2018.11.01 - 2018.11.30) 

පදසැේබර් (2018.12.01 - 2018.12.31) 

ගරු මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි 

මාග්රට් මැතිතුමිය 

5.000.00  

69 ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර ලියනපේ මැතිතුමාපේ 071-1059274 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

පනොවැේබර් මස (2018.10.01 සිට 2018.10.31 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර 

ලියනපේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

70 ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාපේ 076-

6100876 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පදසැේබර් මස (2018.12.13 සිට 2018.12.24 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් 

මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

        826.75  

71 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමාපේ 

077-6880676 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සැප්තැේබර් මස (2018.09.25 - 2018.10.24) 

ගරු මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් 

රණසිංහ මැතිතුමා 

     2,998.95  
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ඔේපතෝේබර් මස (2018.10.25 - 2018.11.24) පනොවැේබර් 

මස (2018.11.25 - 2018.10.24) 

72 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමියපේ 036-

2254440 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පදසැේබර් (2018.12.01 - 2018.12.31) 

ගරු මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය 

     1,881.62  

73 ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගිතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියපේ 036-

2252224 දරණ නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර්මස  (2018.11.01 සිට 2018.11.30 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. 

ගීතාමණි ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමිය 

     2,124.00  

74 ගරු මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමාපේ 0779167570 දරණ 

ජංගම දුරකථන බිලප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

පනොවැේබර් මස  (2018.11.27 සිට 2018.12.24 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් 

මැතිතුමා 

     2,483.18  

75 ගරුමන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.සාගරිකා ගුණවර්ධන මැතිතුමියපේ 071-

1126094 දරණ ජංගමදුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය 

සැප්තැේබර් මස  (2018.09.20 සිට 2018.10.19 දේවා) 

ඔේපතෝේබර් මස  (2018.10.20 සිට 2018.11.19 දේවා) 

පනොවැේබර් මස  (2018.11.20 සිට 2018.12.19 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී. 

සාගරිකා ගුණවර්ධන 

මැතිතුමිය 

     4,919.26  

76 2019 පෙබරවාරි මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම. සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

           

765,000.00  

77 2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව පගවීම. එස්.ඩී. සිපරෝෂනි මිය 

කළමණාකරණ සහකාර 

ප්රධාන කාර්යාලය 

               

1,400.00  

78 සීතාවක ප්රතිභා ගී සරණිය හා පසේවක ඇගයිේ උත්සවය සඳහා 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

01. සංගිත පුහුණු කිරිේ සඳහා                            -   25000 

02. සංගිත වාදක කණ්ඩායම සඳහා                    -   40000 

03. ශබ්ද විකාශන හා ආපලෝකරණය සඳහා        -   30000 

04. පේදිකාව සැරසිම සඳහා                               -   20000 

05. විඩිපයෝ හා ජායා රුෙ                                   -   25000 

06. ප්රචාරණ කටයුතු                                          -   10000 

07. පජනපර්ටරයේ කුළියට ගැනිම                    -   20000 

08. සංග්රහ කටයුතු                                             - 100000 

09. ආරාධනා ෙත්ර                                              -   15000 

10. අවිනිශච්ිත වියදේ                                         -  20000 

                                                                        -  305000 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

305,000.00 

79 ගර්භණි මේවරුන් සඳහා කිරි ෙැකට් ලබා දිපේ වැඩසටහපන් 

ජනවාරි මස මුදල් පගවිම. 

ගමපේ ඩිස්ට්රිබියුටර්ස ් 50,460.00 

80 පුස්තකාල පෙොත්  සඳහා මුදල් පගවිම. කුමාරදාස බාලසුරිය 5,625.00 

81 පුස්තකාල පෙොත්  සඳහා මුදල් පගවිම. කඳන ආරච්චිපේ තිලකරත්න 9,600.00 

82 පෙර ොසල් දරුවන්පේ පදමාපියන් දැනුවත් කිරිපේ පේශනපේදි 

පදමාපියන් අතර පබදා පදන ලද පෙොත මුද්රණය කර ගැනිම 

සඳහා මුදල් පගවිම. 

සීතාවක ප්රින්ටර්ස් ආයතනය 30,000.00 

83 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙර ොසල් දරුවන්පේ 

පදමාපියන් දැනුවත් කිරිපේ වැඩ සටහන සඳහා අත්තිකාරේ 

මුදල් ලබා ගැනිම. 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

57,000.00 

84 2018 පනොවැේබර් මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර 

සඳහා පයොදවා ඇති ආරේෂක නිලධාරීන්ට හිමි දීමනාව පගවීම. 

සභාෙති, බස්නාහිර ෙළාත් 

ආර්ථික ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශය 

158,040.00 

85 හංවැල්ල එළ හරේ මස් කඩපයහි ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදලින් 

පකොටසේ පගවීම. 

පමොපහොමේ නේජාන් 

පමොපහොමේ සෆ්රාස් ජාන් 

233,924.84 

86 කහටපිටිය අස්මඩල පතොටුපෙොළ ගිවිසුේ ඇෙ මුදල් ආෙසු ආර්.ඩී. සීතා උපේනි 41,156.00 
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පගවීම. අකරවිට 

87 ොදුේක සතිපෙොළ පටන්ඩර් ඇෙ මුදල් ආෙසු පගවීම. බී. බී. චන්ද්රිකා බන්දුමතී 

පදල්ගහවත්ත, ගලපගදර, 

ොදුේක. 

250,000.00 

88 හංවැල්ල අංක 04 ඌරු මස් කඩය ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදල් 

ආෙසු පගවීම. 

එච්.පී. ප්රසාේ නපවෝදය 

උමන්දල, තිත්තෙත්තර. 

200,000.00 

89 ොදුේක ඌරු මස් කඩය ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු 

පගවීම. 

විපජ්තුංගපේ පදොන් දුලාන් 

මදුසංක 

893,349.25 

90 හංවැල්ල අංක 04 එළු කුකුල් මස් කඩය ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් 

මුදල් ආෙසු පගවීම. 

ඩබ්.එච්.පේ. හසිඳු නපවෝදය 

24/30/2, පදරණ වත්ත, 

ජයවීරපගොඩ. 

170,565.87 

91 හංවැල්ල අංක 04 ඌරු මස් කඩය ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදල් 

ආෙසු පගවීම. 

ඩබ්.ඩී.ඩී. මදුසංඛ 

55, යට්පටෝවිට,තිත්තෙත්තර. 

944,341.90 

92 2019 ජනවාරි මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ 

සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

762.00 

93 2019 ජනවාරි මස කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සංග්රහ වියදේ 

සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප්  

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි මිය  

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

600.00 

94 කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සින්ේ එකට පෙප්සිබල් පහෝස් 

එකේ සවිකර ගැනීම සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප්  

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි මිය  

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

310.00 

95 කහපහේන මාතෘ සායනපේ 2019 ජනවාරි මස විදුලි බිල්ෙත 

පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

582.70 

96 කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ ලිපි තැෙැල් කිරීපේ කටයුතු 

සඳහා මුේදර අග්රිමය ලබාදීම. 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය  

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

2,000.00 

97 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ මාර්ග තලනය අක්රීය වීම පහේතුපවන් 

දින 04 ේ සඳහා කුලියට ගන්නා ලද වැකර් යන්ත්රපේ පසේවය 

ලබාගැනීම පවනුපවන් වැය වූ මුදල පගවීම. 

රිේම එන්ටර්ප්රයිසස් 

හංවැල්ල. 

6,000.00 

98 පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ගාේන්ස්හි 2018.12.29 වන දින 

ෙවත්වන ලද ඩැඩී බෑන්ේ සංගීත ප්රසංගයට ප්රපේශ ෙත්ර 250 

සඳහා රු. 125,000.00ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදි. ඉන් 

අපලවි පනොවූ ප්රපේශ ෙත්ර 97 පවනුපවන් රු. 48,500.00 ආෙසු 

පගවීම. 

සී ලෑන්ේස් පහෝල්ඩින් පුේ. 

සමාගම 

හයිපලවල් ොර, 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම. 

48,500.00 

ගණන මුළු ප්රපේශ ෙත්ර අපලවිය ඉතිරි 

2000/- ප්රපේශ ෙත්ර 250 153 97 

99 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2017 වර්ෂයට වරිෙනේ බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරීන්ට දිරි දීමනා 

පගවීම. 

සරප් -  

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

12,770.99 

පල්කේ 2554.20 

කාර්යභාර නිලධාරී 1915.65 

ආදායේ ෙරිොලක 1915.65 

විෂය ලිපිකරු 01 1915.65 

විෂය ලිපිකරු 02 4469.99 

100 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2017 වර්ෂයට වයාොර බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරීන්ට දිරි දීමනා 

පගවීම. 
 

සරප් -  

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

12,050.00 

පල්කේ 2410.00 

කාර්යභාර නිලධාරී 1807.50 

ආදායේ ෙරිොලක 1807.50 
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විෂය ලිපිකරු 6025.00 

101 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2018 වර්ෂයට වරිෙනේ බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරීන්ට දිරි දීමනා 

පගවීම. 
 

සරප්   

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

32,745.62 

පල්කේ 6549.13 

කාර්යභාර නිලධාරී 4911.84 

ආදායේ ෙරිොලක 4911.84 

විෂය ලිපිකරු 01 4911.84 

විෂය ලිපිකරු 02 11460.97 

102 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2018 වර්ෂයට වයාොර බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරීන්ට දිරි දීමනා 

පගවීම. 
 

සරප්   

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

12,040.00 

පල්කේ 2408.00 

කාර්යභාර නිලධාරී 1806.00 

ආදායේ ෙරිොලක 1806.00 

විෂය ලිපිකරු 6020.00 

103 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2019 වර්ෂයට පේෙල 7769 

පවනුපවන් තේපසේරු දැන්වීේ සකස් කිරීම, ෙරීේෂා කිරීම, මුද්රා 

තැබීම පවනුපවන් දීමනා පගවීම. 
 

සරප්   

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

31,076.00 

බී.ඩී.වයි.පේ. ප්රියන්ති මිය 9711.25 

පේ. ඉමර්ෂා උදයංගනී 17480.25 

ඒ.ඒ. කුමාරරත්න 3884.50 

 

03. ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  

03.(අ) මහා සභා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරනු ලබන ඇස්තපේන්තු. 

 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු වලට අදාල වයාෙෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිොදන මුදල් 

පවන්කරගැනීපමන් ෙසුව ඒ සඳහා බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහා සභාවට විධිමත් පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   
 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

1 කහටපිටිය ොසල් මාවත අබලන් පකොටස තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 288,294.84 

2 නේබිපගොඩ ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 424,899.18 

3 පකෝපිවත්ත ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 276,849.21 

4 නේබිපගොඩ ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 65,968.24 

5 සාලාව, රණවිරුගම මාර්ගපේ මුල් පකොටස තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 104,611.80 

6 කළුඅේගල ඈගල ොර අග පකොටස තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 577,910.65 

7 පබොරලුපගොඩ ඉළුේමන්ඩිය ොර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 227,955.69 

8 හංවැල්ල පවළඳ සංකීර්ණපේ තීන්ත ආපල්ෙ කිරීම. (වැඩ 

කුලිය ෙමණයි.) 

සභා අරමුදල් 293,329.65 

9 උේගල්ල ගල්කඩුව මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 375,229.71 

10 පසේනානායක පෙපදස අතුරු මාර්ගය පකොන්ක්රීට් දැමීම. සභා අරමුදල් 383,951.44 

11 සිරිපියරතන විදයාල මාවත අතුරු මාර්ගය තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 327,811.03 

12 පේරගල පේල්වත්ත නිවස මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය සභා අරමුදල් 399,861.36 
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කිරිම. 

13 උඩුමුල්ල පගොවිජන මාවත පකොටසේ තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 345,014.94 

14 පබලිඅත්තවිල අරලිය මාවත පකොටසේ තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 365,753.41 

15 ඇස්වත්ත ප්රගතිපුර පබෝේකුපේ ෙැති බැේම ඉදිකිරීම සහ 

පදෙස මාර්ගය සකස් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 641,107.88 

16 මාවතගම අලුපබෝදවත්ත පේවාල මාර්ගපේ අතුරු ොර 

පකොටසේ පකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා අරමුදල් 289,227.03 

17 නිරිපෙොල ගල්කැටිකන්ද ොර තාර දමා ප්රතිසංස්කරණය කිරිම. සභා අරමුදල් 567,515.35 

18 අළුත්අේබලම පවන්පේසිවත්ත ොර අවසන් පකොටස අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 504,868.31 

19 වලේවත්ත ොසල් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 428,333.12 

20 ජනසවි මාවපත් ද රපදනිය පකොටස මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 320,928.23 

21 පටරන්ස් පෙපර්රා මාවත සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 943,561.50 

22 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පයෝජිත රථගාල - හංවැල්ල තැනීම. 

(පමෝටර් සයිකල් සඳහා) 

සභා අරමුදල් 516,471.72 

23 රන්දිය ඇල්ල ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 165,220.48 

24 මහායායවත්ත ොර අවසන් පකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 121,414.33 

25 හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලපේ වැසිකිළි පදොරවල් අළුත්වැඩියා 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 90,422.44 

26 ොදුේක කුමාර මාවත පකොටසේ පකොන්ක්රීට් කිරීම - II සභා අරමුදල් 125,485.34 

27 කහපහේන පෙර ොසපල් අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම. සභා අරමුදල් 233,077.91 

28 ෙහත්ගම පගොඩෙර පගොඩැල්ල අතුරු මාර්ගය තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 349,554.91 

29 පිටුේපප් උතුර සමන්ත මන්ත්රීතුමාපේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය 

තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 203,157.42 

30 පේරපගොල්ල ෙළමු ෙටුමග ආරේභක ස්ථානපේ ජල බැසයන 

කාණු තැනීම. 

සභා අරමුදල් 95,000.00 

31 එලමලවල මිල්ලදණ්ඩ ොර අබලන් පකොටස තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. (ආනන්දගම හාේපවයාර් නිවස අසල සිට 

ගල්පදොල ෙල්ලම දේවා) 

සභා අරමුදල් 689,403.15 

32 කහපහේන පබොරළුපගොඩ විදයාල මාවත ොර තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 891,467.40 

33 කහපහේන රජමළු උයන ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 350,129.67 

34 කහපහේන කහටගහලන්ද ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 470,219.33 

35 බ්රැන්ඩිගේෙල කළුකන්ද ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 574,109.44 

36 කහපහේන ඇල්ලබඩලන්ද ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 206,030.36 

37 පනළුවත්තුඩුව සුදුවැල්ල කටුකලාවිල ොර ෙැතිබැේම හා 

කාණු ඉදිකර පබෝේකුව පයදීම. 

සභා අරමුදල් 449,661.84 

38 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ෙවත්වනු ලබන මාතෘ සායනවලට 

සහභාගී වන ගර්භණී මේවරුන් සඳහා අවශය උෙකරණ 

කට්ටල 1750 ේ ලබාදීම 

 

සභා අරමුදල් 1,999,725.00 

2019 වර්ෂපේ සායන වලට ෙැමිපණන 

මේවරු ගණන 

1465 

උෙකරණ කට්ටලයක මිල රු. 1365.00 

2019 වර්ෂය සඳහා මුළු වියදම 

(1465 x රු.1365.00) 

රු. 1,999,725.00 

39 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල, ොදුේක පසෞඛය 

මවදය නිලධාරී කාර්යාවල මාතෘ සායනවලට සහභාගී වන 

ගර්භණී මේවරුන් සඳහා කිරි ෙැකට්ටුවේ ලබාදීම. 

සභා අරමුදල් 605,520.00 
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 පසෞඛය මවදය 

නිලධාරී කාර්යාල 

මසකට 

සායන 

මසකට ෙැමිපණන 

මේවරුන් ගණන 

කිරි ෙැකට් සඳහා 

වියදම 

රු.29 බැගින් 

හංවැල්ල 31 1170 33,930.00 

ොදුේක 14 570 16,530.00 

මාසික එකතුව 45 1740 50460.00 

වාර්ෂික වියදම 50460  x 12 605,520.00 

40 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් සියලු පෙර ොසල්වල 

දරුවන්ට දිවා ආහාරය සඳහා වියලි ආහාර ද්රවය ොර්සල් 

ලබාදීම. 
 

සභා අරමුදල් 1,980,000.00 

එේ දරුපවකු සඳහා මාසික වියදම 

(රතු කැකුළු, කීරි සේබා, ෙරිප්පු, නූේල්ස් ෙැකට්, 

මුං ඇට, කඩල, කේපි) 

600.00 

සී.ප්රා.ස. අයත් පෙර ොසල් දරුවන් සංඛයාව 330 

මාසික දීමනා (600.00 330) රු.198,000.00 

2019 වර්ෂය සඳහා මුළු වියදම (198,000  x 10) රු.1,980.000.00 

41 ජාතයන්තර පිළිකා පරෝග මර්දන දිනය නිමිත්පතන් ෙවත්වනු 

ලබන දැනුවත් කිරීපේ වැඩසටහන හා පිළිකා පරෝග හඳුනා 

ගැනීපේ සායනය ෙැවැත්වීම. 
 

සභා අරමුදල් 25,000.00 

අත්ෙත්රිකා මුද්රණය, බැනර් ප්රදර්ශනය රු.    5000.00 

සංග්රහ කටයුතු රු. 10,000.00 

පේශන ගාස්තු රු.    5000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ රු.    5000.00 

රු. 25,000.00 

42 වාර්ෂිකව ෙවත්වනු ලබන දිස්ත්රිේ ක්රීඩා උපළපල් ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන් සඳහා වියදම 
 

සභා අරමුදල් 200,000.00 

ක්රීඩා උෙකරණ මිලදී ගැනීම රු. 15,000.00 

ප්රවාහන වියදේ රු. 50,000.00 

ප්රථමාධාර රු. 15,000.00 

තරඟ පුහුණුවීේ කටයුතු රු. 30,000.00 

ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සඳහා දිවා ආහාර හා පත් 

සැෙයීම (තරඟ ෙැවැත්පවන දිනයන්හිදී) 

රු. 80,000.00 

පවනත් වියදේ  රු. 10,000.00 

 රු. 

200,000.00 

43 පබෝ පනොවන පරෝග හඳුනා ගැනීපේ මවදය සායන 05 ේ 

ෙැවැත්වීම 
 

සභා අරමුදල් 650,000.00 

රුධිර ෙරීේෂාවන් සඳහා  

(පකොපලස්ටපරෝල්, සීනි)  

ප්රතිලාභීන් 750 x රු. 600/-)  

රු. 

450,000.00 

 

මවදය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සංග්රහ වියදේ 

(උපේ, දිවා ආහාර) 

රු. 75,000.00 

ඖෂධ ලබාදීම රු. 50,000.00 

ප්රචාරණ කටයුතු රු. 25,000.00 

අවිනිශ්චිත වියදේ රු. 50,000.00 

 රු. 

650,000.00 

44 ජාතයන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන සඳහා වියදම 
 

සභා අරමුදල් 139,000.00 

ප්රචාරන කටයුතු 4000.00 

පේශකතුමාපේ පේශන ගාස්තු හා රාත්රී 25,000.00 
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03.(ආ) මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරනු ලබන ඇස්තපේන්තු. 

 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

 

 

04. පසේවක ණය  
 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ 

කාරක සභාව පවත ෙවරන ලද අනුමත කිරිපේ බලය අනුව ෙහත උෙපල්ඛණපේ නේ සදහන් පසේවකයින්පේ 

නම ඉදිරිපයන් දේවා ඇති ආෙදා ණය මුදල් පගවීම අනුමත කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
නම වැටුප් අංකය ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීපමන් ෙසු 

පගවන මුදල රු. 

01 බී. ඩබ්. සරත් කුමාරමයා 295       221,940.00          134,300.00  

02 එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණී මිය 349       250,000.00            58,500.00  

03 ඩබ්. ඒ. පප්රේමතිලක මයා 138       249,540.00            55,320.00  

04 පේ. එච්. සුසිල් කුමාර මයා 392       219,700.00            60,290.00  

05 ඩී.පප්රේමරත්න මයා 79       250,000.00            40,830.00  

06 ආර්.ඒ. එේ. පසෝමරත්න මයා 145       248,200.00          248,200.00  

07 බී.එේ. ඩී. එදිරිසිංහ මිය 12       250,000.00            57,880.00  

නවාතැන් ෙහසුකේ 

එළවළු බීජ (එේ බීජ වර්ගයේ රු. 50/- බැගින් 

බීජ වර්ග 03 ේ, 300 පදපනකු සඳහා) 

45,000.00 

කෘෂි උෙකරණ සඳහා (පගවතු වගාවට අවශය 

වන කුඩා උෙකරණයේ) (රු. 150 x 300) 

45,000.00 

සංග්රහ කටයුතු 15,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ 5,000.00 

 139,000.0

0 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

01 එස්.ඒ. අමරදාස මහතා විසින් සුසාන භූමියේ සඳහා අංක 

3808 දරණ තෑගි ඔප්පුපවන් ෙරිතයාග කළ ෙර්චස් 20.00 ක 

භූමි ප්රමාණය මැනුේ කීරීම. 

සභා අරමුදල් 13,750.00 

02 ප්රධාන කාර්යාලපේ භාවිතා කරන අංක 73037907 දරණ 

SHARP ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අරමුදල් 32,609.40 

03 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සීරියල් අංක SGH612T-5MR 

ෙරිගණකය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අරමුදල් 15,000.00 

04 සී.ප්රා.ස. සතු ZA - 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රය සඳහා නව 

ෆෑන් පබල්ට් 01 ේ ලබාගැනීම 

සභා අරමුදල් 10,275.84 

05 සී.ප්රා.ස. සතු ZA - 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ පසේවා 

කටයුතු කිරීම.  

සභා අරමුදල් 30,760.10 
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08 ඩබ්.ඒ. ඊ. රංජනී මිය 4       250,000.00            26,250.00  

09 ආර්. ඩබ්. ජී. වසන්තකුමාර මයා 246       250,000.00            60,080.00  

10 ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 7       250,000.00            60,000.00  

11 එල්. පී. පේ. ලියනපේමයා 84       250,000.00          137,220.00  

12 එේ. පී. එන්.විමලසිරි මයා 92       250,000.00            24,000.00  

13 ඩී. ජී. රුචිරා හර්ෂණීකුමාරි මිය 58       221,940.00            49,160.00  

14 පේ. පී. ෙේමසිරි මයා 219       250,000.00            46,520.00  

15 ආර්.එල්ස්වර්ණලතා මිය 90       250,000.00            45,000.00  

16 බී.පේ. ඩී. ඒ. නිපරෝෂන් මයා 394       221,940.00            57,630.00  

17 එච්.පී. එල්. ඉපර්ෂා මයා 178       250,000.00            36,080.00  

18 ආර්.ඩී. ආර්. පප්රේමසිරි ප්රනාන්දු මයා 173       243,360.00            68,110.00  

19 ඩබ්.ඩී. චමින්ද වීරසිංහ මයා 274       238,520.00            65,440.00  

20 සමන්වීරේපකොඩි මයා 106       217,460.00            53,940.00  

21 එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත මයා 380       221,940.00            60,580.00  

22 ඩී.සී. පජ්. අමරසිංහ මිය 93       250,000.00            45,000.00  

  එකතුව  5,304,540.00  1,490,330.00  
 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය සඳහා එේ ඡායා පිටෙත් යන්ත්රයේ ප්රමාණවත් පනොවන 

බැවින් නව ඡායා පිටෙත් යන්ත්ර 02 ේ ලබාගැනීමට කාරක සභාපේ එකඟතාවය ලබාපදන ලදි.  

 

2. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කාරක සභා ෙවත්වනු ලබන ශාලාව සඳහා සාකච්ඡා පේසයේ සකස් 

කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 

3. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා ගරු මන්ත්රීවරුන් සඳහා රේෂණාවරණයේ ලබාදීම සේබන්ධව ශ්රී ලංකා 

ඉන්ෂුවරන්ස් රේෂණ සමාගම විසින් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 
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